Γεκέμβπιορ 2018

ΒΔΘ: Πεπιοπίζηηκαν καηά 18% ηα λοςκέηα ηο 2018
Κιείλεη ζηαδηαθά, αιιά κε αξγά βήκαηα, ε ςαιίδα κεηαμχ
εγγξαθψλ – δηαγξαθψλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ
κεηξψνπ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο γηα
ην 2018.
Πην ζπγθεθξηκέλα θαηαγξάθεηαη κεξηθή αλάζρεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο „αηκνξξαγίαο‟ θαζψο θαηά ηελ ηξέρνπζα
ρξνληά ζε έλαξμε εξγαζηψλ πξνρψξεζαλ 445 επηρεηξήζεηο,
ελψ απνραηξέηεζαλ ηελ ελεξγφ δξάζε 479.
Οη δηαγξαθέο θαηαδεηθλχνπλ ηε δπζρεξή ζέζε, ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ε αγνξά, σζηφζν ν αξηζκφο ηνπο είλαη κεησκέλνο
θαηά 18,3% έλαληη ηνπ 2017, φηαλ ξνιά θαηέβαζαλ 587
επηρεηξήζεηο. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο θαη ηελ πεξζηλή ρξνληά
είρε θαηαγξαθεί κηθξφηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ
πξνρψξεζαλ ζε αλαζηνιή εξγαζηψλ έλαληη ηνπ 2016, φηαλ ν
ήρνο ηεο θιεηδσληάο ήρεζε γηα 729 επηρεηξήζεηο.
Σελ ίδηα ψξα νη εγγξαθέο ησλ ιίγσλ „γελλαίσλ‟ πνπ
απνθάζηζαλ λα επηρεηξήζνπλ θέηνο ήηαλ απμεκέλεο έλαληη
ηνπ 2017 –πέξπζη έθαλαλ έλαξμε 395- θαηά 12,6%.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη παξά ηα ζπλερηδφκελα ινπθέηα ζηηο
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νη λεφθνπνη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν
θαηά ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο επηιέγνπλ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο
(288 επί ζπλφινπ 445 εγγξαθψλ). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη
θαηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ξνιά θαηέβαζαλ 347
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ έλα ρξφλν πξηλ ν αξηζκφο ηνπο
άγγηδε ηηο 434.
Αζχκθνξεο 243 επηρεηξήζεηο
Αζχκθνξεο θξίζεθαλ 243 επηρεηξήζεηο, ελψ κία νδεγήζεθε ζε
πηψρεπζε θαηά ην 2018. Έλα ρξφλν λσξίηεξα ν αξηζκφο ησλ
αζχκθνξσλ ήηαλ 408, ελψ ππήξμε θαη κία πηψρεπζε. «Μεηά
απφ νθηψ ρξφληα χθεζεο, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
νδεγνχληαη ζε ινπθέην αξρίδεη ζηαδηαθά λα πεξηνξίδεηαη.
Χζηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ ηνπ ΒΔΘ δελ αθήλνπλ
πεξηζψξηα εθεζπραζκνχ θαζψο ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία
ζπλερίδεη λα θιπδσλίδεηαη θαη νη επηρεηξήζεηο λα
θπιινξξννχλ. Ζ αθνινπζνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο
θπβέξλεζεο κε ηελ αλειέεηε θνξνιαίιαπα θαη ηελ αλππαξμία
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο,
θαηαζηξέθεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, έρεη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζε θάζε εξγαδφκελν, πξνθαιεί ζηξέβισζε ζηε
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη νδεγεί ζε αδηέμνδν θαη ηηο πγηείο
επηρεηξήζεηο. Ζ Διιάδα ζα κπνξέζεη λα κπεη ζε αλαπηπμηαθή
ηξνρηά κφλν κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη φρη κε θφξνπο,
„θηινδσξήκαηα‟ θαη ππνζρέζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη »
ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Αλαζηάζηνο Καπλνπψιεο,
θαηαιήγνληαο φηη «πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία θαζψο απηή πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο,
εληζρχεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη, αλακθίβνια, ηα
δεκφζηα έζνδα».
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Γιοπγάνωζη εμιναπίων Τγιεινήρ και Αζθάλειαρ
Σποθίμων από ηο Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε αληηθείκελν
εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ
θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε
νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο,
δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ», ζχκθσλα κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/
17.08.2007.
ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ζηελ παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε
αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
εο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ.
Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα
θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ –
Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο
αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ, πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα
θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην
Οηθνλνκηθφ
ηκήκα
ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ.
Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή
ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο
ζπλδξνκήο ηνπο.
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην
ηκήκα Θεκάησλ Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ, ηαηηζηηθήο,
Δξεπλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο
θ.Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζην
email:sme-industry@veth.gov.gr.
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Ζ Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε αλαθνίλσζή
ηεο ελεκεξψλεη ηνπο επελδπηηθνχο θνξείο φηη ε ππ‟ αξ.
39383/21.12.2018 «Σξίηε (3ε) Πξνθήξπμε θαζεζηψηνο
εληζρχζεσλ «Γεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ αλαπηπμηαθνχ
λφκνπ 4399/2016» έρεη δηαβηβαζηεί πξνο δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη απφ ηελ Πέκπηε 27-12-2018
δχλαληαη λα ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ( ΠΚΔ ) ηα αηηήκαηα
ππαγσγήο ησλ επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ, ζην ελ ιφγσ
θαζεζηψο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα
www.ependyseis.gr .

Αζθάλεια ηποθίμων και διαθάνεια ζηην πληποθόπηζη
Σν Γηεζλέο ζπκπφζην κε Θέκα: Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζηελ
ΔΔ: Γηαηεξψληαο πςειά πξφηππα θαη δηαζθαιίδνληαο ηε
δηαθάλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Σξίηε 29
Ηαλνπαξίνπ 2019, Ώξα: 10:00 π.κ. - 4:30 κ.κ. ζην Thon Hotel
ζηηο Βξπμέιιεο ζην Κέληξν ηεο Πφιεο. Δγγξαθή ζην ζχλδεζκν
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/book.php?event=JA29PPE1&ss=lk&tg=1 . Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απνηειεί
ηνλ κεγαιχηεξν κεηαπνηεηηθφ ηνκέα ζηελ ΔΔ, κε θχξην άμνλα
ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (15,6%), ηελ πξνζηηζέκελε αμία (13%) θαη
ηελ απαζρφιεζε (15,2%) (FoodDrink Europe 2016). Ζ
πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, επηηξέπνληαο
παξάιιεια ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ λα ιεηηνπξγεί ππφ ηηο
θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο, είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηα
επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, ηα νπνία έρνπλ ζεζπίζεη πνιχ
ηζρπξά πιαίζηα πνιηηηθήο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηξνθή απφ ην
αγξφθηεκα ζην ηξαπέδη. ηηο 8 Ηνπλίνπ 2018 ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή δεκνζίεπζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο θαη
ηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ)
αξηζ. 1169/2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα
ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο (FIC ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2016)
επηρεηξεκαηίεο θαη εζληθέο αξρέο ζηελ αίηεζε. Οη ζαθείο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ην πεξηερφκελν / ηελ
επηζήκαλζε θαη ηε ρξήζε ησλ ηξνθίκσλ απνηεινχλ
πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
ηξνθίκσλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε πςειψλ
πξνηχπσλ γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ
δψσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θπηψλ. Δπηπιένλ, ε λέα
λνκνζεηηθή πξφηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εληαία αγνξά,
πξνέβιεπε εηδηθέο δηαηάμεηο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Οη δηαηάμεηο είλαη νξγαλσκέλεο γχξσ
απφ ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε πςειψλ πξνηχπσλ ηεο ΔΔ
γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ. ζπγθέληξσζε
θεθαιαίσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ · ηελ
πξφιεςε θαη εμάιεηςε ησλ δσηθψλ αζζελεηψλ θαη ησλ
παξαζίησλ ησλ θπηψλ, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο ζε
ηξφθηκα. Παξά ηα κέηξα απηά, απαηηνχληαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηα πξφηππα
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ε νπνία αλαηαξάρζεθε ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Σα δεηήκαηα φπσο ην ζθάλδαιν "δηπιήο δηαηξνθήο", ην
ζθάλδαιν ηεο Fipronil ζε απγά ην 2017 θαη νη ζπδεηήζεηο
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ φπσο ην "glyphosate"
βξίζθνληαη ζην επίθεληξν κηαο δηακάρεο πνπ έρεη επεξεάζεη ζε
κεγάιν βαζκφ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ. Οη έξεπλεο πνπ
δηεμήρζεζαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο δηαπίζησζαλ φηη νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο
ηξνθίκσλ πσινχζαλ πξντφληα ρακειφηεξεο πνηφηεηαο
ζπζηαηηθά ζηα λεφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ελψ ηα
εκπνξεχνληαλ κε ηελ ίδηα ζπζθεπαζία θαη επσλπκία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε. ε κηα πξνζπάζεηα
αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2018, ε
Δπηηξνπή αλαθνίλσζε φηη ζα απαγφξεπε ηε δηαηξνθή δηπιήο
πνηφηεηαο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Παξνπζίαζε επίζεο πξφηαζε
κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηηο
επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ,
ππνδεηθλχνληαο κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ
θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θξαηψλ
κειψλ. Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ, απηφ
ην δηεζλέο ζπκπφζην παξέρεη κηα έγθαηξε θαη αλεθηίκεηε
επθαηξία ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
ηξνθίκσλ,
ζηνπο
θπβεξλεηηθνχο
νξγαληζκνχο,
ζηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη ζε άιινπο
βαζηθνχο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπδεηήζνπλ ηηο ηειεπηαίεο
επξσπατθέο ελεκεξψζεηο θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε
ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, αιιεξγηνγφλσλ, δψσλ θαη θπηψλ.
Θα επηηξέςεη επίζεο ζηνπο εθπξνζψπνπο λα αμηνινγήζνπλ ηηο
ηξέρνπζεο θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα ηεο ΔΔ θαη ηεο δξάζεο ηνπ ζε
παγθφζκην
επίπεδν.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/JA29-PPE1,
Enquiries:
+44
(0)20
3137
8630,
email:
info@publicpolicyexchange.co.uk . (Πεγή: REGIOEUROPA
Newsletter: Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2018).

Ανεξάπηηηη Απσή Γημοζίων Δζόδων (ΑΑΓΔ): Γιακοπή
ζςναλλαγώνν ηων Γ.Ο.Τ. με ηο κοινό 2-4 Ηανοςαπίος
2019
Γελ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο κε ην θνηλφ νη
Γ.Ο.Τ., νχηε θαη εζσηεξηθέο κεραλνγξαθηθέο εξγαζίεο γηα ηε
βεβαίσζε, είζπξαμε, δηαγξαθή θη επηζηξνθή θφξσλ, ηελ
Σεηάξηε 2 Ηαλνπαξίνπ 2019, ηελ Πέκπηε 3 Ηαλνπαξίνπ θαη ηελ
Παξαζθεπή 4 Ηαλνπαξίνπ, φπσο αλαθνίλσζε ε Αλεμάξηεηε
Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο νηθνλνκηθήο
ηαμηλφκεζεο εζφδσλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο, πνπ ζα ηζρχζεη απφ ηελ 1.1.2019. Οη πνιίηεο
κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ
αθνξνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα εξγαζηψλ ησλ Γ.Ο.Τ.
κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο, δειαδή ηεο
Γεπηέξαο 7 Ηαλνπαξίνπ. Οη ππφινηπεο ζπλαιιαγέο κε ηηο
Γ.Ο.Τ. ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαλνληθά, θαηά ηηο ψξεο
εηζφδνπ ηνπ θνηλνχ.

Νέα μέηπα για “Καθαπή Δνέπγεια” ζηην Δ.Δ.
Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ελέθξηλαλ δέζκε
λνκνζεηηθψλ κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζε κηα πην ζπλεηή
ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηε κεηάβαζε ζε κηα αζθαιή θαη
αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα. Με ηελ πξσηνβνπιία απηή, ζεζπίδνληαη κεραληζκνί
ειέγρνπ θαη θαζνξίδνληαη σο βαζηθνί ζηφρνη ηεο Δλεξγεηαθήο
Έλσζεο, κε νξίδνληα ην 2030, ε αμηνπνίεζε ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο
θαη
ε
ελίζρπζε
ηεο
δηαθάλεηαο
θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-andenergy-union/clean-energy-all-europeans
(Πεγή:
REGIOEUROPA Newsletter: Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2018) .

Γιεθνή
Έκθεζη
Απγςποσπςζοσοΐαρ,
Ρολογιών,
Δξοπλιζμού Δπγαζηηπίων και Πολύηιμων Λίθων,
INHORGENTA 2019
Όπσο κα ελεκέξσζε ην Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, φζνη επηζπκείηε λα επηζθεθζείηε
ηε Γηεζλή Κιαδηθή Έθζεζε Αξγπξνρξπζνρνΐαο, Ρνινγηψλ,
Δμνπιηζκνχ
Δξγαζηεξίσλ
θαη
Πνιχηηκσλ
Λίζσλ,
INHORGENTA 2019, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην Μφλαρν
ζηηο 22.- 25.02.2019, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε, φηη
κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε θάξηεο εηζφδνπ κε κεησκέλε ηηκή
απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο έθζεζεο. Γηα φζνπο
αγνξάζνπλ online ηελ Inhorgenta Munich Card ηνπο
παξέρεηαη δσξεάλ κεηαθίλεζε κε φια ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο ζηελ πφιε ηνπ Μνλάρνπ, επίζεο ηπγράλνπλ θαη
άιισλ εηδηθψλ πξνλνκίσλ. Παξαθάησ ζεκεηψλεηαη ην
απεπζείαο link: https://www.inhorgenta.com/visitors/planningyour-visit/tickets-prices/index.html.
Όπσο θάζε ρξφλν, έηζη θαη θέηνο ε έθζεζε έδσζε ηελ
επθαηξία ζε λένπο θαιιηηέρλεο θαη αλεξρφκελνπο ζρεδηαζηέο
λα παξνπζηάζνπλ, ζε έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν
(αίζνπζα C2), ηηο ζπιινγέο ηνπο ζην επξχ θνηλφ.
Πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά θαξηψλ εηζφδνπ
κε κεησκέλε ηηκή ζα βξείηε online ζηελ ηζηνζειίδα
www.inhorgenta.com. Πιεξνθνξίεο ζην Διιελνγεξκαληθφ
Δκπνξηθφ
θαη
Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην,
επίζεκν
αληηπξφζσπν ηνπ Δθζεζηαθνχ Οξγαληζκνχ ηνπ Μνλάρνπ
ζηελ Διιάδα θαη Κχπξν, Αζήλα, ηει.: 210 64 19 037,
Θεζζαινλίθε, ηει.: 2310 32 77 33 θαη ζηελ ηζηνζειίδα:
www.german-fairs.gr .

Πποθεζμία 18.01.2019: Ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων για
ζςμμεηοσή νεοθςών επισειπήζεων ζηο Ππόγπαμμα “Paris
Landing Pack_Explore” ηος θοπέα “Paris & Co”.

Ππόζκληζη ζςμμεηοσήρ ελλήνων οινοπαπαγωγών ζε
Γιεθνή Γιαγωνιζμό Οίνων «Citadelles du vin"
(Μποπνηώ, 16-18.03.2019)

Σν Γξαθείν Ο.Δ.Τ. ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Παξίζη καο
ελεκεξψλεη φηη ν θνξέαο θαηλνηνκίαο ηνπ Γήκνπ Παξηζίσλ “Paris
& Co”. Αλαθνίλσζε λέα πξφζθιεζε γηα ππνβνιή αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Δπηηάρπλζεο Νενζχζηαησλ
Δπηρεηξήζεσλ (Business Acceleration Program) “Paris Landing
Pack_Explore” . Σν πξφγξακκα, δηάξθεηαο ελφο κήλα, πνπ ζα
πινπνηεζεί ηνλ Μάξηην 2019 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
ζεξκνθνηηίδαο Comet ζην Παξίζη, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε
κε γαιιηθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο λα αλαθαιχςνπλ ηε γαιιηθή
αγνξά, λα κάζνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ
δπλεηηθέο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο ζηε Γαιιία, αιιά θαη λα
έξζνπλ ζε επαθή κε άιιεο start-ups απφ φιν ηνλ θφζκν. ην
πιαίζην απηφ, νη ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο κε-γαιιηθέο
λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, θάησ ησλ 8 εηψλ, θαινχληαη λα
ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο κέρξη 18.01.2019 ζηελ ηζηνζειίδα:
https://www.f6s.com/parislandingpackexploremarch2019/apply.
Οη
επηρεηξήζεηο
ζα
πξέπεη
θαηά
πξνηίκεζε
λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Πιεξνθνξηθή, Ηαηξηθή
ηερλνινγία (Medtech), Σαμηδησηηθή ηερλνινγία (Traveltech),
Σνπξηζκφο, Αζιεηηζκφο, Σερλνινγία ηξνθίκσλ (Foodtech) ,
Κηλεηηθφηεηα θαη «έμππλε πφιε», Κπθιηθή νηθνλνκία,
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηερλνινγίεο (Fin Tech), Δθπαηδεπηηθή
Σερλνινγία(EdTech), Ληαληθφ εκπφξην, Φεθηαθή & Πνιηηηζηηθή
Βηνκεραλία. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα αληιήζνπλ απφ ηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν :
http://comet.parisandco.com/Offers/Paris-Landing-Pack_Explore
ή απεπζείαο απφ ηνπο δηνξγαλσηέο , απνζηέιινληαο ηα
εξσηήκαηά ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: esher.moyoumogo@parisandco.com .

Σν Γξαθείν Ο.Δ.Τ. ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Παξίζη
καο ελεκεξψλεη φηη ν επφκελνο δηαγσληζκφο νίλσλ
«Citadelles du vin" πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
Μπνξληψ απφ 16 έσο 18 Μαξηίνπ 2019. ην δηαγσληζκφ
αλακέλεηαη ζπκκεηνρή άλσ ησλ 1.200 νίλσλ, νη νπνίνη ζα
δνθηκαζζνχλ απφ 60 νηλνγλψζηεο. Ο δηαγσληζκφο είλαη
επίζεκα αλαγλσξηζκέλνο απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Οίλνπ
(http://www.oiv.int ), ελψ απφ ην 2014 απνηειεί κέινο ηεο
Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Γηεζλψλ Γηαγσληζκψλ Οίλσλ
θαη
Οηλνπλεπκαησδψλ
VINOFED
(https://www.vinofed.com/en ) . Ζ εηήζηα απνλνκή ησλ
εηδηθψλ βξαβείσλ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 12 Ματνπ θαηά ηε
δηάξθεηα εθδήισζεο πξν ησλ εγθαηλίσλ ηεο Γηεζλνχο
Έθζεζεο
Οίλνπ
Vinexpo
ζην
Μπνξληψ
(http://www.vinexpobordeau.com/?lang=en
.
Οη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή έσο ηηο
15
Ηαλνπαξίνπ
2019,
ζηνλ
ηζηφηνπν:
https://www.citadellesduvin.com/ .

Γςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ ελληνικών start-ups ζε Γιεθνή
Έκθεζη Σεσνολογίαρ “Viva Tech” (Παπίζι,16-18.05.2019)
μέζω ηων VivaTech Challenges
Σν Γξαθείν Ο.Δ.Τ. ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Παξίζη καο
ε
ελεκεξψλεη φηη ε 4 Γηεζλήο Έθζεζε Σερλνινγίαο “Viva Tech”
πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ζην Παξίζη, ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν
Porte de Versailles, ην δηάζηεκα 16-18 Ματνπ 2019. Ζ έθζεζε
έρεη θαζηεξσζεί σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθζέζεηο
ηερλνινγίαο πνπ απεπζχλνληαη ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο (startup) θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ
θαηλνηνκία ζηε Γαιιία, ελψ έρεη ηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γάιινπ
Πξνέδξνπ. Οη δηνξγαλσηέο ηεο έθζεζεο πξνζθέξνπλ
ηε
δπλαηφηεηα ζε ελδηαθεξφκελεο λενθπείο επηρεηξήζεηο λα
ζπκκεηέρνπλ δσξεάλ ζηελ έθζεζε σο πξνζθεθιεκέλνη κέζσ
εηδηθψλ δηαδηθηπαθψλ «πξνθιήζεσλ» (on line challenges). Οη
πξνθιήζεηο απηέο παξέρνληαη απφ ηνπο πιαηηλέληνπο θαη
ρξπζνχο εηαίξνπο ηεο έθζεζεο (κεγάιεο εηαηξείεο φπσο ε LVMH,
GOOGLE, BNB PARIBAS, RATR, SANOFI, SAP, TOTAL,
VINCI,θ.α.), νη νπνίνη αλαδεηνχλ θαηλνηφκεο ιχζεηο. Μέζσ ησλ
πξνθιήζεσλ, νη κεγάιεο εηαηξείεο επηιέγνπλ ηηο λενθπείο εθείλεο
επηρεηξήζεηο πνπ ζα θηινμελήζνπλ ζηα εξγαζηήξηά ηνπο
(κεγέζνπο πεξίπνπ 400 η.κ.) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. Οη
ελδηαθεξφκελεο λενθπείο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ
ζηηο «πξνθιήζεηο» ηεο “Viva Tech” , νη νπνίεο αλαθνηλψλνληαη
δηαδνρηθά, κέζσ ηεο εηδηθά δηακνξθσκέλεο πιαηθφξκαο:
https://challenges.vivatechnology.com/en . εκεηψλεηαη φηη φιεο
νη πξνθιήζεηο ζα έρνπλ θιείζεη κέρξη ηηο 30 Μαξηίνπ 2019.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε κπνξνχλ λα
αληιεζνχλ απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://vivatchnology.com

Δπισειπημαηική αποζηολή ζηην Κωνζηανηινούπολη
ηηρ Σοςπκίαρ, 20 – 24 Φεβποςαπίος 2019
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη
φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 20-24 Φεβξνπαξίνπ 2019
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
ε Γηεζλήο Έθζεζε
ρνιηθψλ, Γξαθηθήο Ύιεο, Υαξηηθψλ, Δηδψλ Γξαθείνπ θαη
Παηρληδηψλ «SCHOOL, STATIONΔRY, PAPER, OFFICE
SUPPLIES AND TOY FAIR », απφ ηελ εηαηξία εηαηξία “
Tüyap Fuarcilik A.S.” ζηελ Σνπξθία – ISTANBUL - ζην
Tüyap Fair Convention and Congress Center - κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο
ηνκείο:
ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ, ΥΑΡΣΗΚΧΝ, ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ
ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο,
ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (19-22 Φεβξνπαξίνπ 2019) ην Τπνπξγείν ζα
θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε
εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα
δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο
ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη
ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (19-22
Φεβξνπαξίνπ 2019) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε
πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο
κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα
θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ
λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα
κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε θαη επηρεηξεκαηηθφ
θφξνπκ πξέπεη λα θάλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ειεθηξνληθά
ζην selanik@ticaret.gov.tr
ην αξγφηεξν μέσπι ηιρ
08.02.2019.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα: http://kirtasiyeofisfuari.com/en/

th

15 Athens Digital Arts Festival/ Open Call for Entries
ν

Σν 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Φεθηαθψλ Σερλψλ ηεο Διιάδαο, Athens Digital Arts Festival, ζαο πξνζθαιεί λα ππνβάιιεηε ηηο πξνηάζεηο
ζαο γηα ηελ επφκελε δηνξγάλσζε πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ άλνημε ηνπ 2019 ζηελ Αζήλα, κε ζέκα «The World is a Hologram». Ζ
πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2019. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: http://2019.adaf.gr/?lang=el ,
ηει: +302103230005, e-mail: info@adaf.gr

Δπισειπημαηική αποζηολή ζηην Κωνζηανηινούπολη ηηρ
Σοςπκίαρ, 21 – 24 Φεβποςαπίος 2019
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 21-24 Φεβξνπαξίνπ 2019 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Έθζεζε Μνηνζπθιέηαο, Πνδειάησλ
θαη Αμεζνπάξ «MOTOBIKE, BICYCLE AND ACCESSORIES
EXHIBITION», απφ ηελ εηαηξία εηαηξία “ Messe Frankfurt .” ζηελ
Σνπξθία – ISTANBUL - ζην İstanbul expo center
- κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Μνηνζπθιέηαο, Πνδειάησλ θαη
Αμεζνπάξ, Έλδπζεο, Τπφδεζεο. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε
ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο
Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε
ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο
(20-23 Φεβξνπαξίνπ 2019) ην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα
δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε
μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν
εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (2023 Φεβξνπαξίνπ 2019) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη
επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε
δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη
ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ
έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ
ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ
απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν
λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε θαη επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ
πξέπεη λα θάλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ειεθηξνληθά ζην
selanik@ticaret.gov.tr ην αξγφηεξν μέσπι ηιρ 08.02.2019. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα:
https://motobike-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html

Δκθέζειρ ζηην Δλλάδα (ςνέσεια)
AQUATHERM
Πόλη: M.E.C. Παηαλίαο Αζήλα
Ζμεπομηνία: 8-11 Φεβξνπαξίνπ 2019
ε
Δκθέμαηα: 4 Γηεζλήο Έθζεζε Θέξκαλζεο θαη Κιηκαηηζκνχ,
ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνχ, χδξεπζεο, εηδψλ πγηεηλήο,
πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο, πηζίλαο θαη αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο
Πληποθοπίερ: Site: http://aquatherm.helexpo.gr/el , ηει:
2310291232, θαμ: 2310291553 e-mail:
aquatherm@helexpo.gr
INFACOMA
Πόλη: M.E.C. Παηαλίαο Αζήλα
Ζμεπομηνία: 8-11 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Καηαζθεπέο.
Πληποθοπίερ: Site: http://infacoma.helexpo.gr/ , ηει: 2310
291 548, e-mail: infacoma@helexpo.gr
HORECA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζμεπομηνία: 8-11 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Σνπξηζηηθή Βηνκεραλία
Πληποθοπίερ: Site: https://horecaexpo.gr/ , ηει: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr
η

16 ARTOZA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζμεπομηνία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: αξηνπνηία θαη δαραξνπιαζηηθή .
Πληποθοπίερ: Site: www.artoza.com , ηει: 210 5242100,
e-mail: info@forumsa.gr

Εήηηζη ζςνεπγαζίαρ από ηην Σςνηζία
Όπσο καο ελεκεξψλεη ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο
ζηελ Σχληδα ε θπξίαξρε ζην ρψξν ηνπ επίπινπ επηρείξεζε
Meublatex , http://www.meublatex.com/ έρεη εθδειψζεη κέζσ ηνπ
Γελ. Γ/ληή ηεο θ. Mr REHOUMA Elyes ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία
κε ειιεληθέο εηαηξείεο θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο επίπισλ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλία κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο
εηαηξείαο θ. REHOUMA Elyes , ηει: +21673308777, Fax:
+21673308532, www.meublatex.com

Δκθέζειρ ζηην Δλλάδα
ZOOTECHNIA
Πόλη: ΓΔΘ-Θεζζαινλίθε
Ζμεπομηνία: 31 Ηαλνπαξίνπ- 3 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: θηελνηξνθία & πηελνηξνθία
Πληποθοπίερ: Site: http://zootechnia.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291
101, e-mail: zootechnia@helexpo.gr
η

6 ΔΞΠΟΣΡΟΦ
Πόλη: Οιπκπηαθφ Κέληξν Ξηθαζθίαο, Αζήλα
Ζμεπομηνία: 01-04 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
Πληποθοπίερ: Site: https://expotrof.gr/ , ηει: 210 96 10 135, θαμ:
210 36 44 285, e-mail: info@expotrof.gr
REGIONAL AGENDA
Πόλη: ΠΔΑΚ Γεκήηξηνο Σφθαινο, Πάηξα
Ζμεπομηνία: 07-10 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Σνπξηζηηθά πξντφληα, πξντφληα γαζηξνλνκίαο
Πληποθοπίερ: θα Γήκεηξα Υαληδή θαη θα Δηξήλε Φαρνχιηα, ηει:
210 36 10 265, 210 36 22205,
69813113209, e-mail:
info@edpa.gr

DETROP
Πόλη: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ζμεπομηνία: 2-4 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: ηξφθηκα, πνηά, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο &
ζπζθεπαζία
Πληποθοπίερ: Site: http://detropboutique.helexpo.gr/ , ηει:
+30 2310 291 142, 291 201, e-mail: detrop@helexpo.gr
KEM FRANCHISE
Πόλη: MEC ΠΑΗΑΝΗΑ, Αζήλα
Ζμεπομηνία: 15-18 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Franchise
Πληποθοπίερ: Site : https://kemexpo.gr/ , ηει: 0030 2106084550, θαμ: 0030 210-6084559, e-mail:
sales@kemexpo.gr
FOOD EXPO GREECE 2019
Πόλη: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζμεπομηνία: 16-18 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
Πληποθοπίερ: Site: https://foodexpo.gr/ , ηει: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr
OENOTELIA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζμεπομηνία: 16-18 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Οίλνπ θαη Απνζηαγκάησλ
Πληποθοπίερ: Site: https://oenotelia.gr/ , ηει: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr

Γιεθνείρ Δκθέζειρ
CAREHAB 2019, REHAB 2019
Πόλη: ηγθαπνχξε
Ζμεπομηνία: 22-23 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Σερλνινγίεο θαη πξντφληα απνθαηάζηαζεο
Πληποθοπίερ: site: www.carehab-singapore.com
th

46 INHORGENTA MUNICH 2019
Πόλη: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ζμεπομηνία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2019
ε
Δκθέμαηα:
46
Γηεζλήο
Κιαδηθή
Έθζεζε
Αξγπξνρξπζνρνΐαο, Ρνινγηψλ, Δμνπιηζκνχ Δξγαζηεξίσλ
θαη Πνιχηηκσλ Λίζσλ
Πληποθοπίερ: site: https://www.inhorgenta.com/ , ηει: +49
89
949-20181,
ηει:
210
6419037,
e-mail:
muenchenmesse@ahk.com.gr
CNR EURASIA BOAT SHOW
Πόλη: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζμεπομηνία: 23 Φεβξνπαξίνπ – 03 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Δμνπιηζκνχ Θαιάζζεο
Πληποθοπίερ: site: http://cnravrasyaboatshow.com/?ln=2 ,
ηει: +90 212 465 74 74 ,e-mail: onurcan.ozkan@cnr.net
TRAVEL-UTAZAS
Πόλη: Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία
Ζμεπομηνία: 24 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Δηήζηα Έθζεζε Σνπξηζκνχ
Πληποθοπίερ: site: http://utazas.hungexpo.hu/en , ηει:
(+36 1) 263 6101 ,e-mail: info@hungexpo.hu
BEAUTY ASIA 2019, SPA ASIA 2019, NATURAL ASIA,
HEALTHASIA
Πόλη: Suntec, ηγθαπνχξε
Ζμεπομηνία: 25-27 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Καιιπληηθά, αξψκαηα, πξντφληα νκνξθηάο
Πληποθοπίερ: site: www.beautyasia.com.sg
CPM-COLLECTION PREMIERE MOSCOW SPRING
Πόλη: Μφζρα, Ρσζία
Ζμεπομηνία: 25-28 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Έλδπζεο θαη Μφδαο
Πληποθοπίερ: site: https://cpm-moscow.com/ , ηει: +7
(495) 955 91 99, e-mail: cpm@messe-duesseldorf.ru
nd

2 ISTANBUL TOY FAIR
Πόλη: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζμεπομηνία: 26 Φεβξνπαξίνπ – 01 Μαξηίνπ 2019
ε
Δκθέμαηα: 2 Γηεζλήο Έθζεζε Παηρληδηνχ θαη Βξεθηθψλ
Δηδψλ Παηρληδηνχ
Πληποθοπίερ: site: http://istanbuloyuncakfuari.com/en/ ,
ηει: +90 212 867 11 31, e-mail: info@istanbultoyfair.com
FOODEX JAPAN TRADE SHOW
Πόλη: Σφθπν, Ηαπσλία
Ζμεπομηνία: 5-8 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Σξφθηκα
Πληποθοπίερ: site: www.jma.or.jp/foodex/en/ , ηει: +81-33434-3453, e-mail: foodex@jma.or.jp
ITB BERLIN
Πόλη: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζμεπομηνία: 6- 10 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Σνπξηζκνχ
Πληποθοπίερ: site: https://www.itb-berlin.com/ , ηει: +49
(0)30 3038-0, e-mail: central@messe-berlin.de

Γιεθνείρ Δκθέζειρ (ςνέσεια)
WORLD FOOD POLAND
Πόλη: Βαξζνβία, Πνισλία
Ζμεπομηνία: 7- 9 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Σξνθίκσλ
Πληποθοπίερ: site: www.food-exhibitions.com
ERBIL AUTOSHOW
Πόλη: Δξκπίι, Ηξάθ
Ζμεπομηνία: 7- 10 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Απηνθίλεηα, αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ
Πληποθοπίερ: site: www.tradefairdates.com/Erbil-AutoshowM12471/Erbil.html , e-mail: info@pyramidsfair.com
th

30 BEAUTY AND CARE FAIR 2019
Πόλη: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζμεπομηνία: 7-10 Μαξηίνπ 2019
ε
Δκθέμαηα: 30 Γηεζλήο Έθζεζε Οκνξθηάο θαη Πεξηπνίεζεο
Μαιιηψλ θαη ψκαηνο
Πληποθοπίερ: site: http://www.beautycareexpo.com/, ηει: +90
216 338 45 25, e-mail: info@tgexpo.com
FOTEG ISTANBUL 2019
Πόλη: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζμεπομηνία: 7-10 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Μεραλήκαηα Δπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ θαη Δηδψλ
πζθεπαζίαο
Πληποθοπίερ: site: http://www.fotegistanbul.com/ , ηει: +90
(212) 216 40 10, e-mail: info@hkf-fairs.com
INTOURMARKET
Πόλη: Μφζρα, Ρσζία
Ζμεπομηνία: 9-11 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Σνπξηζκφο
Πληποθοπίερ: site: www.itmexpo.ru , ηει: (495) 762-87-65 email: expo@tourfond.ru
ISH
Πόλη: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ζμεπομηνία: 11-15 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Κηίξηα, Δλέξγεηα, Κιίκα
Πληποθοπίερ: site:
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html, ηει: +49 69 75
75-65 69, e-mail: stefan.seitz@messefrankfurt.com
INVESTMENT MANAGEMENT EXHIBITION
Πόλη: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ζμεπομηνία: 12-13 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηαρείξηζε επελδχζεσλ
Πληποθοπίερ: site: https://ime-europe.eu/, ηει: +49 (0) 621
76225959, +49 (0) 621 76224933, θαμ: +49 (0) 621 76225933, email: info@ime-europe.eu
MITT
Πόλη: Μφζρα, Ρσζία
Ζμεπομηνία: 12-14 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Σνπξηζκφο. Πληποθοπίερ: site: www.mitt.ru , ηει: + 44
(0) 20 7596 5083 e-mail: tm@ite-exhibitions.com
MODERN BAKERY MOSCOW
Πόλη: Μφζρα, Ρσζία
Ζμεπομηνία: 12-15 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Αξηνζθεπάζκαηα
Πληποθοπίερ: site: https://modern-bakerymoscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/en/exhibitors/welcome.ht
ml, ηει: +7 495 649 87 75, ext. 143, e-mail:
Veronika.Fomina@russia.messefrankfurt.com
MADE EXPO
Πόλη: Μηιάλν, Ηηαιία
Ζμεπομηνία: 13 – 16 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Καηαζθεπέο & Τιηθά
Πληποθοπίερ: site: http://www.madeexpo.it/ , ηει: +39 02
80604440, e-mail: info@madeexpo.it

Γιαγωνιζμοί ζηην Δλλάδα
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02/01/2019 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ ΣΖΛ.
26953-60606
08/01/2019 Α.Γ. 2018-ΑΜΔΘ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ
Α΄Μ.Δ.Θ. ΣΖΛ. 2313-307190-95
09/01/2019 Α.Γ.154/18 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
«ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΗΑ-ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ-ΟΦΗΟΑΠΧΘΖΖ» ΣΖΛ. 2310381080
15/01/2019 Α.Γ. 36/18 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΓΗΑΚΡΗΒΧΣΖ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΣΤΠΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΑΗ
ΟΚΣΧ ΠΟΛΤΟΡΓΑΝΧΝ ΔΓΔΓΥΟΤ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΧΝ VHF/UHF ΣΖΛ. 2108916356
18/1/2019 ΑΓ 64/2018 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ «ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΗΓΗΚΖ
ΑΝΑΛΤΖ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΔΞΤΠΝΧΝ
ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ, ΑΝΑΛΤΖ ΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΧΝ ,
ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«AIRTHINGS-ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΣΖ
ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΜΔΧ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΡΖΔΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ
ΜΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΗνΣ» ΣΟΤ ΔΠ «BalkanMed 2014-2020”
ΣΖΛ. 2313317757

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Γ.Ν.Θ.
Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Δπιζκεθθείηε ηην ιζηοζελίδα ηος Δπιμεληηηπίος μαρ 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
Νέερ ςπηπεζίερ Κενηπικήρ Ένωζηρ Δπιμεληηηπίων Δλλάδορ (ΚΔΔΔ) ππορ ηιρ επισειπήζειρ - μέλη ηων
Δπιμεληηηπίων: Σξεηο 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 ςπηπεζία εύπεζηρ επενδςηικών ππογπαμμάηων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), ηελ
ςπηπεζία ηλεκηπονικήρ (εξ αποζηάζεωρ) εκπαίδεςζηρ (http://elearning.uhc.gr/) θαη ηελ ςπηπεζία
ζςμβοςλεςηικήρ καθοδήγηζηρ ( https://e-consulting.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 δεχηεξε
ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο
ηειεθαηάξηηζεο. Με ηελ ηξίηε ππεξεζία κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο, κε ζχγρξνλα
κέζα θαη κεζφδνπο παξέρνληαη ζε επηρεηξήζεηο – κέιε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο.

