Γεθέκβξηνο 2017

Παξάηαζε ζηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ
πξνο ην δεκφζην δεηνχλ νη βηνηέρλεο. Δπηζηνιή ζηνλ
Σζαθαιψην έζηεηιε ην ΒΔΘ
Παξάηαζε ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηελ πξνζεζκία
θαηαβνιήο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην
ειιεληθφ δεκφζην θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία απφ ηηο 29
Γεθεκβξίνπ 2017 ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2018, δεηά ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο κε επηζηνιή ηνπ
πξνο ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Δπθιείδε Σζαθαιψην.
ηελ επηζηνιή ππνγξακκίδεηαη φηη «ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα
καο είλαη πνιιά, γλσζηά θαη απφ θνηλνχ δηαπηζησκέλα.
Πνιιά εμ’ απηψλ είλαη δχζθνιν λα επηιπζνχλ ιφγσ ηεο
επηθξαηνχζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη σο έλα βαζκφ
απηφ είλαη θαηαλνεηφ. Χζηφζν πηζηεχνπκε φηη πξέπεη έζησ
θαη ζε θάπνηα «κηθξά» θαηλνκεληθά πξνβιήκαηα ε
πνιηηεία λα κεξηκλήζεη γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη
επηρεηξήζεηο θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
πάκπνιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο». Όπσο εμεγεί, ν πξφεδξνο
ηνπ ΒΔΘ θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο «ν ιφγνο ηεο αηηνχκελεο παξάηαζεο ησλ
πξνζεζκηψλ είλαη φηη ηα ρξεφγξαθα ησλ επηρεηξήζεσλ
ιήγνπλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα
εκθαληζηνχλ ζηνπο εηαηξηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο ζηηο 3
Ηαλνπαξίνπ 2018, ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ λένπ
έηνπο». «Ζ παξάηαζε ε νπνία δεηνχκε είλαη απαξαίηεηε»
αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή ηνπ ΒΔΘ. «Δπειπηζηνχκε, θχξηε
ππνπξγέ, πσο ζα αληηκεησπίζεηε ην αίηεκα καο κε
θαηαλφεζε θαη ζα δψζεηε απηή ηε δπλαηφηεηα ζηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο γηα λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα αληαπεμέιζνπλ εκπξφζεζκα ζε
απηέο, αθνχ ζα δψζεηε ηελ κηθξή απηή ρξνληθή παξάηαζε
γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο» θαηαιήγεη ε επηζηνιή.

Δλεκεξσηηθή
εθδήισζε
κε
«Δπηρεηξνχκε Έμσ» ηνπ ΔΠΑλΔΚ

ζέκα

:

Γξάζε

ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζεηξάο ελεκεξσηηθψλ
εθδειψζεσλ απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΠ ΔΣΠΑ &
Σ/Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑλΔΚ θαη ηνλ
ΔΦΔΠΑΔ, ε KEΠΑ-ΑΝΔΜ , εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ζαο
πξνζθαιεί ζηελ αλνηθηή ελεκεξσηηθή εθδήισζε πνπ
δηνξγαλψλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΒΔ κε ζέκα: Γξάζε
«Δπηρεηξνχκε Έμσ» ηνπ ΔΠΑλΔΚ ζηηο 19/12/2017,
εκέξα Σξίηε θαη ψξα : 18:00, ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, Λεσθφξνο
Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 1, Θεζζαινλίθε (Ζ αίζνπζα είλαη
πξνζβάζηκε ζε άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα.
Πιεξνθνξίεο γηα ζπκκεηνρή ΑκεΑ ζην ηει.: 2310480.000). ηελ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαιπηηθή
παξνπζίαζε ηεο δξάζεο θαη ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε κε
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνο επίιπζε απνξηψλ. Δίζνδνο
ειεχζεξε. Γειψζηε ζπκκεηνρή ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf631rvoJcr5e
5rtpDmgLBTxByjQdXIm1leLTCRac7ArEIz-Q/viewform
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Θχκαηα ηεο καλίαο αληηεμνπζηαζηψλ
επηρεηξεκαηίεο ηεο Θεζζαινλίθεο
«Νηψζνπκε απξνζηάηεπηνη θάζε θνξά πνπ γίλεηαη κία πνξεία ζην
θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο». Απηή είλαη ε θξαπγή αγσλίαο πνπ
εθθξάδνπλ ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ θαη δε θνζκεκαηνπσιείσλ,
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο. Δρζέο, γηα κία
αθφκε θνξά, θαηά ηε δηάξθεηα πνξείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ
κε αθνξκή ηελ παλειιαδηθή 24σξε απεξγία, θαηαζηήκαηα επί
ηεο νδνχ Σζηκηζθή αιιά θαη ζε άιια θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο,
έγηλαλ απνδέθηεο ηεο καλίαο αληηεμνπζηαζηψλ πνπ είραλ
παξεηζθξήζεη ζηελ δηαδήισζε. Κάηη αληίζηνηρν είρε ζπκβεί θαη
ιίγεο εκέξεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα πνξείαο γηα ηνλ ενξηαζκφ
εο
ηεο 17 Ννεκβξίνπ. Οη ‘γλσζηνί άγλσζηνη’ έγξαςαλ ζπλζήκαηα
κε ζπξέη ζηηο πξνζήθεο θνζκεκαηνπσιείσλ αιιά θαη εκπνξηθνχ
θέληξνπ. Όπσο θαηαγγέιινπλ επηρεηξεκαηίεο πνπ έπεζαλ
ζχκαηα ηνπ κέλνπο ησλ αληηεμνπζηαζηψλ, ε απνπζία ηεο
αζηπλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ήηαλ εκθαλήο. Όπσο
ηνλίδνπλ ε αλχπαξθηε αζηπλφκεπζε θαηά ηε δηάξθεηα
δηαδειψζεσλ απνηειεί πιένλ ζπλήζε ηαθηηθή, ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία,
γεγνλφο
πνπ
δεκηνπξγεί
αλαζθάιεηα
ζηνπο
επηρεηξεκαηίεο. εκεηψλνπλ, δε, πσο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε
παξνπζία ησλ αζηπλνκηθψλ ήηαλ εκθαλήο ελψ ε ελεκέξσζε
πνπ ηνπο παξείραλ ηνπο δεκηνπξγνχζε αίζζεκα αζθάιεηαο. Σελ
ίδηα ψξα εθθξάδνπλ αλεζπρία γηα ην ηη ζα ζπκβεί, αλ πέζνπλ
ζχκαηα επίδνμσλ ιεζηψλ, κε απνχζα ηελ αζηπλνκία. «Ενχκε ζε
κία επξσπατθή δεκνθξαηηθή ρψξα πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη
επλνκνχκελε. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο δελ έρνπλ θακία ζέζε»
αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο επηζεκαίλνληαο πσο «ηελ ψξα πνπ ην επηρεηξείλ
θξαηηέηαη κε λχρηα θαη κε δφληηα, είλαη απαξάδεθην λα δέρεηαη
επηζέζεηο απφ θάπνηνπο αλεγθέθαινπο. Ζ πνιηηεία πξέπεη λα
είλαη δίπια ζηνλ πνιίηε παξέρνληαο ηνπ, κεηαμχ άιισλ θαη
αζθάιεηα, ρσξίο λα εζεινηπθιεί θαη λα αλέρεηαη ζπκπεξηθνξέο
πνπ πιεγψλνπλ ηε δεκνθξαηία».
«Γηα κία αθφκε θνξά
θνζκεκαηνπσιεία ηνπ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο έγηλαλ ‘βνξά’
ζηα ρέξηα αληηεμνπζηαζηψλ» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ
Κνζκεκαηνπσιψλ Χξνινγνπσιψλ Θεζζαινλίθεο θαη κέινο
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΒΔΘ Πέηξνο Καιπαθίδεο
ππνγξακκίδνληαο πσο μαλαρηχπεζαλ αλελφριεηνη. «Δίλαη έλα
λνζεξφ θαηλφκελν πνπ πξέπεη λα ιάβεη έλα ηέινο» δειψλεη ν θ.
Καιπαθίδεο πξνζζέηνληαο πσο ε πνιηηεία είλαη ππνρξεσκέλε
λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηεο θαη λα πξναζπίζεη ηνπο πνιίηεο.

Ζκεξίδα γηα ηηο άδεηεο, πηζηνπνηήζεηο θαη ςπθηηθά ξεπζηά
Σν σκαηείν Φπθηηθψλ Κιηκαηηζηηθψλ θαη Ζιεθηξηθψλ πζθεπψλ
Θεζζαινλίθεο δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθή εκεξίδα πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 18 Γεθεκβξίνπ 2017 κε ηίηιν
«Άδεηεο, πηζηνπνηήζεηο θαη ςπθηηθά ξεπζηά». Ζ εκεξίδα ζα ιάβεη
ρψξα ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ζηε Θεζζαινλίθε
(Αξηζηνηέινπο 27) θαη ψξα 14:00 (ψξα πξνζέιεπζεο 13:3014:00). Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε θφξκα
ζπκκεηνρήο ζην e-mail: grammateas@hufgas.gr θαη λα ηελ
απνζηείινπλ κε FAX (210-2223069). Ζ είζνδνο είλαη ειεχζεξε γηα
φινπο κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο.

Αλαθνίλσζε – Πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ θσηνξεπνξηάδ
Σν Μνξθσηηθφ Ίδξπκα ηεο Έλσζεο πληαθηψλ Ζκεξεζίσλ
Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο αλαθνηλψλεη ηε δηνξγάλσζε
κεγάιεο Γηαγσληζηηθήο Έθζεζεο Φσηνξεπνξηάδ ζηε
Θεζζαινλίθε.
Ζ
δηνξγάλσζε
ζα
έρεη
ηνλ
ηίηιν
#PRESS_photostories θαη αληηθείκελφ ηεο ζα είλαη γεγνλφηα κε
αθεηεξία ηε Βφξεηα Διιάδα, ηα νπνία απνηππψζεθαλ
θσηνγξαθηθά ζηελ Δλεκέξσζε ην έηνο 2017. Φσηνξεπφξηεξ θαη
δεκνζηνγξάθνη πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ
κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε θσηνγξαθίεο ηνπο ηνπ έηνπο 2017,
πνπ ζα ζπγθεληξψλνπλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:


Σν ζέκα ησλ θσηνγξαθηψλ ζα αθνξά ηε Βφξεηα Διιάδα
(Μαθεδνλία-Θξάθε).



Οη δεκηνπξγνί ηνπο πξέπεη λα έρνπλ δεκνζηεπκέλν
θσηνγξαθηθφ έξγν ζε Μέζα Δλεκέξσζεο (έληππα ή
δηαδηθηπαθά) κέζα ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015-2017).

Οη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη: Πνιηηηθή,
Πνιηηηζκφο/Σέρλεο,
Πεξηβάιινλ,
Σφπνο
θαη
Άλζξσπνη,
Αζιεηηζκφο. Σηο θσηνγξαθίεο ζα ππνδερζεί πεληακειήο Κξηηηθή
Δπηηξνπή. Οη θσηνγξαθίεο πνπ ζα επηιέμεη ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έθζεζε πνπ ζα θηινμελεζεί ζην Σειιφγιεην
Ίδξπκα Σερλψλ ηνπ ΑΠΘ, απφ ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2018 σο ηηο
11 Μαξηίνπ 2018. Γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζα
πξνβιεθζεί Βξαβείν κε ρξεκαηηθφ έπαζιν 1.000€ γηα ηελ
θαιχηεξε θσηνγξαθία θαη ηηκεηηθή δηάθξηζε γηα ηε δεχηεξε
θαιχηεξε. Μία θσηνγξαθία ζα απνζπάζεη ην Μεγάιν Βξαβείν
ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ρξεκαηηθφ έπαζιν 2.000€. Γελ ππάξρεη
πεξηνξηζκφο ζηελ ειηθία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, νχηε ζηε
γεσγξαθηθή πξνέιεπζε. Μέζνδνο ππνβνιήο - ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά: Κάζε ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ
Φεθηαθή Γήισζε πκκεηνρήο. Κάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα
ππνβάιεη έσο πέληε (5) θσηνγξαθίεο αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία, γηα
φζεο θαηεγνξίεο επηζπκεί. Οη θσηνγξαθίεο (αξρεία ζε αλάιπζε
300 dpi) κπνξνχλ λα ζηαινχλ: 1. Χο ζπλεκκέλα αξρεία ζην κέηι:
info@esiemth.gr ην ζέκα ηνπ κελχκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη:
Συμμετοχή στην έκθεση #PRESS_photostories, 2. Με θάπνηνλ
cloud host (dropbox, wetransfer). Ο ζχλδεζκνο ζα ππνβάιιεηαη
ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πεξηέρεη ε Φεθηαθή Γήισζε πκκεηνρήο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIbwVlisOTA2rUQOa
a2-iMNow7gf51Z_gCc8WhSY0gaLoFGw/viewform . Πξνζεζκία
ππνβνιήο: Έσο ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2018. Πιεξνθνξίεο γηα ηε
δηνξγάλσζε ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΖΔΜ-Θ θαη
ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηφο ηεο: www.esiemth.gr . Οη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα επηθνηλσλνχλ κε ην ηει:
2310243575 (θ. Γηάλλε Κνηζηθφ) ή λα ζηέιλνπλ ηα εξσηήκαηά
ηνπο ζην info@esiemth.gr (κε ηελ έλδεημε #PRESS_photostories
ζην ζέκα).
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο απφ Πνξηνγαιηθή επηρείξεζε
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη
Αλαπηπμηαθήο
πλεξγαζίαο
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ
(www.agora.mfa.gr, email: agora_help@mfa.gr ) καο ελεκέξσζε
γηα ηελ παξαθάησ δήηεζε: Δηαηξεία: Curiousjasmin Lda
(/applications/company/5800) , Υψξα: Πνξηνγαιία. Ζ θπξία
Alexandra Martins επηθνηλψλεζε κε ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε Ληζζαβψλα
θαη ελδηαθέξζεθε γηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γπλαηθείσλ θαη
αλδξηθψλ ελδπκάησλ γηα λα εμεηάζεη πηζαλφηεηα επηρεηξεκαηηθήο
ζπλεξγαζίαο.. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Curiousjasmin Lda,
Alexandra/Tereza
:
Σει.
+351966372527,email:
geral.cjasmin@outlook.gr . Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Ληζζαβψλαο: email:
ecocom-lisbon@mfa.gr

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο απφ ηνχξθηθε επηρείξεζε
Ζ εηαηξεία «CASSEMU» απφ ηελ Πξνχζα ηεο Σνπξθίαο κε
δξαζηεξηφηεηα ζην ηνκέα θαλαπέδσλ, ζαινληψλ καο ελεκεξψλεη φηη
δεηάεη ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξψπε. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.+ 905322723316, email: info@cassemu.com, site:
www.cassemu.com

Νένη ΚΑΓ γηα ρξήζε POS – Τπνρξεσηηθά ζε 58
επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο
Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 4309/Σ. Β΄/11.12.2017 ε
απφθαζε 133473/2017 κε ηελ νπνία ζπκπιεξψλεηαη θαη
ηξνπνπνηείηαη ε κε αξηζ. 45231/2017 απφθαζε «Ρχζκηζε
Τπνρξέσζεο Απνδνρήο Πιεξσκψλ κε Κάξηα, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 65 ηνπ λ. 4446/2017 (ΦΔΚ 240 Α΄» (Β΄΄
1445). χκθσλα κε ηε λέα απφθαζε κεηά ηνλ Κσδηθφ
Αξηζκφ Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) «96.02 Γξαζηεξηφηεηεο
θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο» ηνπ
πίλαθα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε αξηζ. 45231
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη
Οηθνλνκηθψλ πξνζηίζεληαη νη 58 λένη ΚΑΓ ησλ ππφρξεσλ
ρξήζεο POS.
Πξφθεηηαη κεηαμχ άιισλ γηα φζνπο
αζρνινχληαη κε αλάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ,
μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνχο θαη επελδχζεηο
δαπέδσλ
θαη
ηνίρσλ,
ιηαληθφ
εκπφξην
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ραιηψλ, θηιηκηψλ,
εθεκεξίδσλ
θαη
γξαθηθήο
χιεο,
θσηνγξαθηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο, θαζαξηζκφ
θηηξίσλ, επηζθεπή ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ, επηζθεπήο
νηθηαθψλ ζπζθεπψλ αιιά θαη κεζηηηθά γξαθεία αθηλήησλ
αθφκε θαη γξαθεία θεδεηψλ. Σίζεηαη πξνζεζκία ηξηψλ
κελψλ απφ 11.12.2017 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο
απφθαζεο ζην ΦΔΚ)
λα εγθαηαζηήζνπλ απηφκαηα
κεραλήκαηα (POS) γηα ζπλαιιαγέο κε θάξηεο. ηελ
απφθαζε πξνβιέπεηαη φηη φζνη απφ ηνπο ππφρξενπο
απηνχο θάλνπλ έλαξμε εξγαζηψλ θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα
ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο, ζα έρνπλ ζπλνιηθή πξνζεζκία
4 κελψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε POS. Όζνη θάλνπλ έλαξμε
εξγαζηψλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο, ζα
πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ POS κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ
έλαξμε.

Πέκπηε Σξνπνπνίεζε & Αχμεζε Πξνυπνινγηζκνχ
ηεο
Πξφζθιεζεο
ππνβνιήο
αηηήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηε
Γξάζε «Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»
ε

Αλαθνηλψζεθε ε πέκπηε (5 ) ηξνπνπνίεζε ηεο
πξφζθιεζεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο
επηρεηξεκαηηθψλ
ζρεδίσλ
ζηε
Γξάζε
«Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ
2014 – 2020 θαη ε Αχμεζε Πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκφζηαο
δαπάλεο ηεο Γξάζεο ηνπ 1νπ θχθινπ απφ 72.000.000€ ζε
116.173.307,24 €. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηεο
Πξφζθιεζεο ηεο Γξάζεο έρεη αλαξηεζεί πξφγξακκα
ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΤΓ
ΔΠΑλΔΚ http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ ΔΠΑ
www.espa.gr , ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
www.mindev.gov.gr θαη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr .
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε παξέρνληαη απφ
ην Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ, Μεζνγείσλ
56 – Αζήλα, ζην ηει. 8011136300 θαη e-mail επηθνηλσλίαο:
infoepan@mou.gr, θαζψο θαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηνπο
εηαίξνπο ηνπ.

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο απφ Σπλεζηαθή επηρείξεζε
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη
Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
(www.agora.mfa.gr, email: agora_help@mfa.gr ) καο
ελεκέξσζε γηα ηελ παξαθάησ δήηεζε: Δηαηξεία:
Sommiers
a΄
Lattes
Tunisiens(/applications/company/5804), Υψξα Σπλεζία.
Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία ελδηαθέξεηαη λα εηζάγεη μπιεία γηα
ππφζηξσκα (ηειάξα) βάζεο θξεβαηηνχ (Slated bed
bases). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει. +21670
680188, +21650680188, email: SLT@gnet.tn (mailto:
SLY@gnet.tn) , ππεχζπλε θα Saloua Hosni.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην πξαγκαηνπνηεί
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «4rd
Furniture Fair ISMOB 2018» απφ 9 Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο 14
Ηαλνπαξίνπ 2018 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Tuyap Fair Convention
and Congress Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ
4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα
ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, θαζψο θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP
ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη
εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ αλσηέξσ έθζεζε
παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε
αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr. 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.
Σα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
φζεο εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ
θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ
120002002011660 ( IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200
2011 660). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211
7000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail: info@etee.gr,
fairs@etee.gr , site: www.etee.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην πξαγκαηνπνηεί
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ «ANFAS
FOOD PRODUCT & BEVERAGE» θαη «HOTEL EQUIPMENT»
απφ 17 Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο 20 Ηαλνπαξίνπ 2018 ζηελ Αηηάιεηα
ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο Antalya Expo
Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα
εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα
2 λχρηεο κε πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ
έθζεζε, θαζψο θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ
θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ
ζην e-mail: info@etee.gr. 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. Σα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ
ινγαξηαζκφ 120002002011660 ( IBAN: GR 64 0140 1200 1200
0200 2011 660). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211
7000264-7,
θαμ:
2110127466,
e-mail:
info@etee.gr,
fairs@etee.gr , site: www.etee.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην πξαγκαηνπνηεί
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «34nd
ISTANBUL
INTERNATIONAL
CHILDREN
BABY
MATERNITY INDUSTRY EXPO» απφ 10 Ηαλνπαξίνπ 2018
έσο 13 Ηαλνπαξίνπ 2018 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Istanbul
CNR Expo Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ
4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα
ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, θαζψο θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP
ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη
εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ αλσηέξσ έθζεζε
παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε
αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr. 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.
Σα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
φζεο εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ
θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ
120002002011660 (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200
2011 660). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211
7000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail: info@etee.gr,
fairs@etee.gr , site: www.etee.gr

Πξνθεξχμεηο δεκνπξαζηψλ αγνξάο θαξκαθεπηηθνχ
πιηθνχ θαη εκβνιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο
Αξκελίαο
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη
Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
(www.agora.mfa.gr, email: agora_help@mfa.gr )
καο
ελεκέξσζε γηα ηηο πξνθεξχμεηο δεκνπξαζηψλ αγνξάο
θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ θαη εκβνιίσλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ
Τπνπξγείνπ
Τγείαο
ηεο
Αξκελίαο.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο : Τπνπξγείν Τγείαο ηεο Αξκελίαο:
Σει.
(+37460)808003, email: info@moh.am
ηζηνζειίδα
www.moh.am : with the following links: http://mob.am/#1/89
http://mob.am/#3/89 θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο
Αξκελίαο:
www.procurement.am
(σο
αθνινχζσο:
http://gnumner.am/hy/page/bac_mrcuyti_haytararutyun_ev_h
raver/)

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην πξαγκαηνπνηεί
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «IMOB 2018
th
– 14 Istanbul International Furniture Fair» απφ 23 Ηαλνπαξίνπ
2018 έσο 28 Ηαλνπαξίνπ 2018 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο CNR Expo
Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα
εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα
2 λχρηεο κε πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ
έθζεζε, θαζψο θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ
θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ
ζην e-mail: info@etee.gr. 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. Σα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ
ινγαξηαζκφ 120002002011660 ( IBAN: GR 64 0140 1200 1200
0200 2011 660). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211
7000264-7,
θαμ:
2110127466,
e-mail:
info@etee.gr,
fairs@etee.gr , site: www.etee.gr
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο εκπνξηθέο εθζέζεηο ζην Βέιγην
πνπ ζπλέηαμε ην Γξαθείν ΟΔΤ Βξπμειιψλ γηα ην έηνο 2018. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58) , ηει. 003225455506,
Email: ecocom-brussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΗΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην Δξκπίι
ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο
Δηδήζεηο γηα ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2017. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Δξκπίι
(www.agora.mfa.gr/iq122), email: ecocom-erbil@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Dress up.Drink up.Fail up
Ζ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο θαη ην ΟΚ!Thess ζαο
πξνζθαινχλ ζην Christmas event «Dress up.Drink up.Fail up»
ηελ Σξίηε 19 Γεθεκβξίνπ θαη ψξα 18.30 ζην ΟΚ!Thess. «Αλ
απνηχρεηο αξθεηέο θνξέο, κάιινλ θάλεηο θάηη αξθεηά θαηλνηφκν!» .
Οκηιεηέο : Παλαγηψηεο Κνπβξάθεο, ΒΔΣΑ CAE Systems, Λάδαξνο
Παπαδφπνπινο, ATHLENDA.
Γήισζε ζπκκεηνρήο ,
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpLmyh24Nl04zlZmi6
BmFoA1-o49nof4ktgSurhD6oDvlP2A/viewform
Ηλζηηηνχην Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ Θεζζαινλίθεο Νέα
Σκήκαηα Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο
Σν Ηλζηηηνχην Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ Θεζζαινλίθεο
αλαθνίλσζε ηα λέα ηκήκαηα βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε
δηακεζνιάβεζε ζε εκπνξηθέο θαη αζηηθέο ππνζέζεηο : 12 - 17
Φεβξνπαξίνπ 2018, 16 - 21 Απξηιίνπ 2018. Κφζηνο: 1400,00 επξψ
(δπλαηφηεηα πιεξσκήο ζε 12 άηνθεο δφζεηο). Αηηήζεηο:
www.dsth.gr

New Year Expo 29-31 Γεθεκβξίνπ 2017 - Μεηξφ χληαγκα
Ζ εθδήισζεο «New Year Expo 2017» ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
29-31 Γεθεκβξίνπ 2017 ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ ηνπ
Μεηξφ χληαγκα.θνπφο ηεο εθδήισζεο είλαη λα εθκεηαιιεπηεί
ηελ ενξηαζηηθή αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην θέληξν ηεο
Αζήλαο (πιαηεία πληάγκαηνο, Δζληθφο Κήπνο, Δξκνχ, Κνισλάθη)
θαη λα πξνζειθχζεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ πνπ δηαθηλείηε κε ην
Μεηξφ γηα ηα ρξηζηνπγελληάηηθα ςψληα ηνπ, κε ζθνπφ ηελ
πξνψζεζε-πψιεζε πξντφλησλ απφ ηνπο εθζέηεο πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ.Γηα θξαηήζεηο ρψξσλ επηθνηλσλήζηε ζην 210
9245577 ή ζην info@verticom.gr, www.verticom.gr

Έλαξμε θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο Ο.Α.Δ.Γ., Δ.Δ...Σ.Τ.
Α.Δ., Ο..Δ. θαη Διιελνγεξκαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζε
ηερληθά επαγγέικαηα ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ελφο θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο ζε
εηδηθφηεηεο ηερληθψλ επαγγεικάησλ, ζηελ ΔΠΑ.. Μαζεηείαο
Ρέληε θαη ζηελ 1ε ΔΠΑ. Μαζεηείαο Θεζζαινλίθεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), ηελ Διιεληθή Δηαηξεία
πληήξεζεο ηδεξνδξνκηθνχ Σξνραίνπ Τιηθνχ (Δ.Δ...Σ.Τ.
Α.Δ.), ηνλ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (Ο..Δ.) θαη ην
Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Ζ
θνίηεζε είλαη δηεηήο, εθαξκφδεηαη ην δπηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο
(δηηηή εθπαίδεπζε) θαη πεξηιακβάλεη, ζε φια ηα έηε, ελδνζρνιηθή
εθπαίδεπζε (ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κέξνο) θαη πξφγξακκα
Μαζεηείαο ζε εξγαζηαθφ ρψξν ζηα Δξγνζηάζηα θαη
Μεραλνζηάζηα ηεο Δηαηξείαο Δ.Δ...Σ.Τ.Α.Δ. θαη ηνπ Ο..Δ.
ηελ Αζήλα ζα εθπαηδεπηνχλ 90 λένη/εο καζεηεπφκελνη/εο, ππφ
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
πηζηνπνηεκέλνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΚΓΒΜ2) ηνπ ΟΔ
(Αγ. Άλλεο 2, Α.Η. Ρέληεο Σ.Κ 18233) ζε 3 εηδηθφηεηεο ηερληθψλ
επαγγεικάησλ:
«Σερληηψλ
Ζιεθηξνινγηθψλ
πζηεκάησλ
Απηνθηλήηνπ /Μεραλνηξνληθψλ - Ζιεθηξνιφγσλ Ορεκάησλ»
«Σερληηψλ Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη
Τπνινγηζηηθψλ Μνλάδσλ» θαη «Σερληηψλ Μεραλψλ θαη
πζηεκάησλ
Απηνθηλήηνπ
/
Σερληηψλ
Μεραλνηξνληθψλ
Δθαξκνζηψλ
Ορεκάησλ».
ηε Θεζζαινλίθε ζα
εθπαηδεπηνχλ 50 λένη/εο καζεηεπφκελνη/εο, ππφ πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζηε ρνιή ηδεξνδξφκσλ ζην Δθπαηδεπηηθφ
Κέληξν Ο..Δ. Θεζζαινλίθεο (Κπξίκε 1 Μελεκέλε Θεζζαινλίθεο
Σ.Κ 54628) ζε 2 εηδηθφηεηεο ηερληθψλ επαγγεικάησλ: «Σερληηψλ
Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ / Μεραλνηξνληθψλ
Ζιεθηξνιφγσλ Ορεκάησλ» θαη «Σερληηψλ Μεραλψλ θαη
πζηεκάησλ
Απηνθηλήηνπ
/
Σερληηψλ
Μεραλνηξνληθψλ
Δθαξκνζηψλ Ορεκάησλ». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θάζε
ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ζηα ηειέθσλα: 210
9989639 θαη 210 6419036 ή κε E-Mail ζην info(at)dual.com.gr

«

πλ-νκηιψληαο γηα ηε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ
Ζ βία θαηά ησλ γπλαηθψλ είλαη έλα επξχηαηα δηαδεδνκέλν
θαηλφκελν, ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη είλαη αλεμάξηεην απφ
πεξηβάιινλ, ειηθία ή θνηλσληθή ζέζε. Μπνξεί λα ζπκβαίλεη
πίζσ απφ θιεηζηέο πφξηεο, ζε έλα ρψξν πξνζσπηθφ, φκσο
ην πξφβιεκα αθνξά νιφθιεξε ηελ θνηλσλία θαη απνηειεί
«δεκφζηα» θαη φρη «ηδησηηθή» ππφζεζε. Γηα απηφ ην ιφγν ε
εκπινθή ηνπ θαζελφο απφ εκάο είλαη δεδνκέλε θαη κπνξεί
λα επεθηείλεηαη απφ ηελ αλαπαξαγσγή ή κε ησλ κχζσλ πνπ
ππάξρνπλ γηα ην θαηλφκελν κέρξη ηε ζηάζε πνπ πηνζεηνχκε
φηαλ γηλφκαζηε κάξηπξεο πεξηζηαηηθψλ βίαο. Σν Κέληξν
Πξφιεςεο «Διπίδα» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αληηδεκαξρία
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Αιιειεγγχεο, Γεκφζηαο Τγείαο &
Ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ Γ. Καιακαξηάο δηνξγαλψλεη νκάδα
κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα απηφ
ην ζέκα, πνπ ζπρλά απνζησπείηαη. Απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο
πνπ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ δξάζε εζηηαζκέλε ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαη / ε πθίζηαληαη νπνηαδήπνηε
κνξθή βίαο ή γλσξίδνπλ θάπνηνλ πνπ πθίζηαηαη.Ζ νκάδα ζα
μεθηλήζεη ηελ Πέκπηε 11 Ηαλνπαξίνπ 2018, 11.00-13:00 ζην
Κέληξν Πξφιεςεο ΔΛΠΗΓΑ, Ζζηφδνπ 10, Καιακαξηά.
Πεξηιακβάλεη 5 δίσξεο ζπλαληήζεηο, κηα θνξά ηελ
εβδνκάδα, εκέξα Πέκπηε. Γηα λα δειψζεηε ζπκκεηνρή θαη
γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε
ην ΚΠ ΔΛΠΗΓΑ, ζηα 2310 442044 θαη 2310 442043 ή κε email: kpelpida@gmail.com έσο Παξαζθεπή 29 Γεθεκβξίνπ
2017. πληνλίζηξηεο νκάδαο: Γθηνχξθα Γεσξγία &
Γξαθνπνχινπ Μαξηάλλα (Φπρνιφγνη).
Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ζ

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

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

email:

ARTOZYMA
Πφιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 24-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: αξηνπνηία, δαραξνπιαζηηθή, κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί θαη έηνηκα πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 2310 291135, fax: +30 2310
291692, email: artozyma@helexpo.gr
Πξφζθαηεο Δμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ
επηβνιή ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ γηα ηελ μπιεία
ην ζχλδεζκν (link): https://www.unep-wcmc.org/resourcesand-data/eutr-briefing-note-august17-october17
ππάξρεη
ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα πνπ ζπληάρζεθε απφ ην UNEPWCMC σο ζχκβνπινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο θξαηψλ κειψλ.

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)

4rd FURNITURE FAIR ISMOB 2018
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 09 – 14 Ηαλνπαξίνπ 2018. Πιεξνθνξίεο: site:
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/ismob-istanbul-furniture-fair2017#scope-of-the-fair , e-mail: info@etee.gr

PAPERWORLD 2018
Πφιε: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 27 – 30 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ραξηηθά, αλαιψζηκα γξαθείνπ θαη γξαθηθή χιε
Πιεξνθνξίεο: e-mail: info@messefrankfurt.gr, site:
www.messefrankfurt.gr , ηει. 210 6410405

CHILDREN BABY MATERNITY INDUSTRY EXPO
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 10-13 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Βξεθηθά θαη Παηδηθά Πξντφληα. Πιεξνθνξίεο:
site: https://www.tradefairdates.com/CBME-Turkey-ChildrenBaby-Maternity-Expo-M12368/Istanbul.html , E-Mail:
Selanik@ekonomi.gov.gr, ηει: 2310254460

CREATIVEWORLD
Πφιε: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 27 – 30 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: είδε δσγξαθηθήο, είδε ρεηξνηερλίαο, δηαθνζκεηηθά
Πιεξνθνξίεο: e-mail: info@messefrankfurt.gr, ηει. 210
6410405, site: www.messefrankfurt.gr

DOMOTEX
Πφιε: Γθαδηαληέπ, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 12-15 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Υαιηά, Σαπεηζαξίεο θαη Μνθέηεο. Πιεξνθνξίεο:
site: http://www.domotexturkey.com/en, ηει: +90 212 334 69
00, e-mail: info@hf-turkey.com, www.hmist.com.tr
ANFAS FOOD PRODUCT & BEVERAGE
Πφιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17-20 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα θαγεηφ θαη Πνηφ . Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.anfas.com.tr, ηει: +90 (242) 462 2000, e-mail:
info@anfas.com.tr
HOTEL EQUIPMENT FAIRS
Πφιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17-20 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Δμνπιηζκνχ Ξελνδνρείσλ. Πιεξνθνξίεο:
site: www.anfashotelequipment.com, ηει: +90 (242) 462 2000,
e-mail: info@anfas.com.tr
MATKA
Πφιε: Διζίλθη, Φηλιαλδία
Ζκεξνκελία: 19 – 21 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζηηθά πξντφληα. Πιεξνθνξίεο: site:
http://matka.messukeskus.com/exhibit/b2b/?lang=en
INTERNATIONAL GREEN WEEK
Πφιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 19-28 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, θεπνπξηθή, νηλνπλεπκαηψδε πνηά, θαθέ,
θαπλφο. Πιεξνθνξίεο: site: http://www.messeberlin.com/Organizers/EventCalendar/Event_7007.html , ηει.
210 6419037, 2106445175, e-mail:
a.theofanidou@ahk.com.gr
BOOT
Πφιε: Νηίζειληνξθ, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 20-28 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: λαπζηπινΐα, θαηαδχζεηο, εμνπιηζκφο ζθαθψλ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.boat-duesseldorf.com/cgibin/md_boot/lib/pub/tt.cgi/Preview_boot_2018.html?oid=5864
0&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
IMOB 2018
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 23-28 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: έπηπια θαη δηαθφζκεζε. Πιεξνθνξίεο: site:
https://10times.com/imob, e-mail: info@etee.gr
ARGOmashEXPO AND ARGICULTURAL MACHINES
SHOW
Πφιε: Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία
Ζκεξνκελία: 24-27 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γεσξγία θαη Αγξνηηθά Μεραλήκαηα.
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.tradefairdates.com/AGROmashEXPOM4721/Budapest.html , e-mail: hungexpo@hungexpo.hu , ηει:
(+361) 2636000

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηε ελεγάιε θαη ηε Γθάκπηα
ζηηο 21-26 Ηαλνπαξίνπ 2018.
Σν Διιεληθφ Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο, πνπ εδξεχεη ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή
Απνζηνιή ζηε ελεγάιε θαη ηε Γθάκπηα πνπ δηνξγαλψλεη ν
Φιακαλδηθφο Οξγαληζκφο Flanders Investment and Trade κε
ηε ζηήξημε ηνπ δηθηχνπ γξαθείσλ PSLO ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο
Ζ
Δπηρεηξεκαηηθή
Απνζηνιή
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21-26 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ζα
εζηηάδεη ζηα αλαπηπμηαθά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζηηο δχν
ρψξεο απφ δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο (World
Bank and African Development Bank, Δπξσπατθή Έλσζε), κε
έκθαζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ
ησλ έξγσλ απηψλ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο
ελέξγεηαο, θαη ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ πξνζεζκία
ππνβνιήο ηνπ Γειηίνπ πκκεηνρήο ιήγεη ηε Γεπηέξα
18 Γεθεκβξίνπ 2017. Γηα πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε
πξνζσξηλφ πξφγξακκα θαη ην Γειηίν πκκεηνρήο παηήζηε
http://www.ebeth.gr/pages/details/business-delegation-tosebegal--gambia-21-26-january-2018,29582
ελψ γηα
πεξαηηέξσ ελεκέξσζε (πξνυπνζέζεηο,
θφζηνο,
visa,
εκβνιηαζκφο) κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ην Γξαθείν
Γηαζχλδεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κε ηνλ Διιεληθφ
Ηδησηηθφ Σνκέα, ηει. 2310370120, 2310370132, fax
2310370136.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ ινβαθία, 5.3.2018
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ καο ελεκέξσζε φηη δηνξγαλψλεηαη απφ ην ΔΒ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΔΞ, επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε
Μπξαηηζιάβα, κεηαμχ 5 θαη 7 Μαξηίνπ 2018. Ζ απνζηνιή, ζα
απαξηίδεηαη απφ ηνπο εμήο θιάδνπο:1.
Καηαζθεπέο &
Γνκηθά πιηθά,2.
Φάξκαθα & Καιιπληηθά, 3.
ΣΠΔ, 4.
Δλέξγεηα & ΑΠΔ, 5.
Σξφθηκα, 6.
Γηαρείξηζε Απνβιήησλ,
7.
Δμνπιηζκφο Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο .Σν ηειηθφ θφζηνο
δηνξγάλσζεο, θαζψο θαη ην πξφγξακκα ηεο επίζθεςεο ζα
δηακνξθσζνχλ βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ
δαπάλε ηεο κεηάβαζεο θαη ηεο δηακνλήο ζα επηβαξχλεη ηηο
ζπκκεηέρνπζεο
επηρεηξήζεηο.
Δπηζπλάπηεηαη
ζχληνκν
ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζηελ
ινβαθία
(εδψ<https://drive.google.com/open?id=1rw7W7IZWphqG739V
URGRaI-Q3vZVHSEU>). Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη
φπσο ελεκεξψζνπλ γηα ην αξρηθφ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ηεο
εηαηξείαο ηνπο
έσο ηελ Σεηάξηε 20 Γεθεκβξίνπ 2017,
ζπκπιεξψλνληαο
ηε
ζρεηηθή
δήισζε
εδψ<https://drive.google.com/open?id=1p7iRRDtiLNRFHh6goieDJKNemodbKsr10IM9d_uz1w>, ελψ γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ θα. Β.
Μαθξπγηάλλε, Σνκέαο Βηνκεραλίαο, Αλαπηπμηαθψλ Πνιηηηθψλ
θαη
Γηθηχσλ
(Σ.
211
5006
121,
Δ.
ir@sev.org.gr<mailto:ir@sev.org.gr>).

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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(ΚΑΠΑ) ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2018-2019 ΣΖΛ. 210 8916264
19/12/2017
ΥΔΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΔΑΡΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΕΔΤΓΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
20/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΖ
ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΡΟΜΟΤ ΣΧΝ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ ΣΖΛ. 210 8916356
27/12/2017
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΝΔΑ ΣΑΘΔΡΧΝ ΚΑΗ ΣΔΑΡΧΝ ΦΟΡΖΣΧΝ Ζ/Τ ΚΑΘΧ
ΚΑΗ ΔΞΗ ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ ΣΖΛ. 2313 320529
27/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΧΜΟΤ ΜΔ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΚΖ
ΜΔΘΟΓΟ ΣΖΛ. 2413 504379
27/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ
ΥΑΛΤΒΓΗΝΟΤ ΛΔΒΖΣΑ ΣΖΛ. 2413 504379
27/12/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ –
ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ, ΥΡΖΖ 2017 ΣΖΛ. 23213 51298
27/12/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΣΖΛ. 23213 51298
02/01/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΣΡΗΧΝ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
LEON PLUS) ΓΗΑ ΔΞΗ ΜΖΝΔ ΣΖΛ. 2313 308154
03/01/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖ
ΥΖΜΗΚΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ. 2313 308154
04/01/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΧΝ
ΚΑΗ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΣΖΛ. 2313 308154
08/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΚΟΗΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΡΗΓΓΧΝ ΣΖΛ. 2313 324374
08/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ 84 Μ.Σ. (42 Μ.Σ. ΑΝΑ ΔΣΟ)
ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΦΑΓΖΣΧΝ ΥΧΡΗ ΚΡΔΑ ΣΖΛ. 210 3483161
08/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ. 2313 324377
12/01/2018 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΗΘΧΖ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΣΖΛ. 2313 317757
15/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ. 210 3483161
15/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ. 210 3483161
15/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΣΖΛ. 210 3483161
15/01/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΛΗΟΤ ΣΖΛ. 210 3483161

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ &
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ - ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ - 3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
''ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ & ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
''ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ''
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
Γ.Ν.Θ. ''Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ''
Γ.Ν.Θ. ''Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ''
Γ.Ν.Θ. ''Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ''
Γ.Ν.Θ. ''Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ'' - Φ.Ν.Θ.
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ
Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ" - Φ.Ν.Θ.
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

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

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνχ πλεγφξνπ ηνπ Βηνηέρλε
ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αληηκεησπίδεηε κε Γεκφζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξψηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηχσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεζηε θαη λα πξνκεζεχεζηε πξντφληα κειψλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

