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Α. Υαξίηζεο ζην ΒΔΘ: Ζ αμηνιόγεζε πξέπεη λα
θιείζεη κε ηξόπν θνηλωληθά αλεθηό θαη νηθνλνκηθά
βηώζηκν
Γέζκε κέηξσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςεη
ε ειιεληθή νηθνλνκία ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο θαηέζεζε ζηνλ
αλαπιεξσηή ππνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Αιέμε
Υαξίηζε κε ππφκλεκά ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο,
ζην πεξηζψξην δεμίσζεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο θαηλνχξγηαο
ρξνληάο. Σεο δεμίσζεο πξνεγήζεθε ζχζθεςε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο νπνίαο επηζεκάλζεθε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ΒΔΘ θαη α΄
αληηπξφεδξν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ, ε αλάγθε
άκεζεο νινθιήξσζεο ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο θαζψο ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ έρεη αληνρέο ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηα
απφλεξα πνπ δεκηνπξγεί ε ελίζρπζε ηεο αβεβαηφηεηαο.Σελ
αλάγθε λα θιείζεη άκεζα ε δεχηεξε αμηνιφγεζε επαλέιαβε θαη
ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ν
νπνίνο κάιηζηα δηαβεβαίσζε πσο ε θπβέξλεζε δνπιεχεη
εληαηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Έζπεπζε δε λα πξνζζέζεη
πσο «ζηφρνο καο είλαη λα θιείζεη κε ηξφπν θνηλσληθά
απνδεθηφ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκν».Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο
ηνπ ν θ. Υαξίηζεο ηφληζε πσο «ε ειιεληθή νηθνλνκία εηζέξρεηαη
ζε κία πεξίνδν νπζηαζηηθήο αλάπηπμεο». χκθσλα κε ηνλ ίδην
«νη δεκνζηνλνκηθνί θαη καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο θαηαγξάθνπλ
βειηίσζε. Σν δεχηεξν θαη ηξίην ηξίκελν ηνπ 2016 έθιεηζε κε
ζεηηθφ πξφζεκν, ελψ ην ίδην ζα ζπκβεί θαη φηαλ βγνπλ ηα
επίζεκα ζηνηρεία θαη ηνπ ηέηαξηνπ ηξίκελνπ».Αλαθνξηθά κε ην
ΔΠΑ ν θ. Υαξίηζεο επεζήκαλε φηη «έρεη ελεξγνπνηεζεί πάλσ
απφ ην 55% ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ λένπ ΔΠΑ, πξνζθιήζεηο
χςνπο 9,8 δηζ. επξψ. Σν 2017 ζα είλαη ρξνληά ζεκαληηθήο
απνξξφθεζεο πφξσλ. Ζ απνξξφθεζε ην 2016 έθηαζε ην
11,35%, ππεξθαιχπηνληαο ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηνπ 7%».Ο θ.
Υαξίηζεο ζεκείσζε φηη ζηηο 31 Οθησβξίνπ έθιεηζαλ νη αηηήζεηο
γηα ηα ηέζζεξα πξψηα θαζεζηψηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ,
πνπ ήηαλ ζηνλ «αέξα» ηα νπνία «ζπλάληεζαλ πνιχ κεγάιε
επηηπρία θαζψο θαηαηέζεθαλ 820 αηηήζεηο, κε πξνυπνινγηζκφ
2,2 εθαη. επξψ».Μάιηζηα ν θ. Υαξίηζεο επηζήκαλε πσο ην 22%
ησλ ζπλνιηθψλ αηηήζεσλ ζηνλ λέν αλαπηπμηαθφ λφκν
πξνέξρνληαη απφ επηρεηξήζεηο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ην
ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξνηάζεσλ λα θζάλεη ηα 447 εθαη.επξψ,
ελψ ην 65% ησλ αηηήζεσλ αθνξά δξαζηεξηφηεηεο ηεο
βηνκεραλίαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο. Ο αλαπιεξσηήο ππνπξγφο
ππνγξάκκηζε, κεηαμχ άιισλ πσο εληφο ηνπ κήλα αλακέλεηαη
λα βγεη ε πξφζθιεζε γηα ην ‘Γεκηνπξγψ – Δξεπλψ –
Καηλνηνκψ’, πνπ ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Π. Παπαδόπνπινο: Γπζνίωλν πξνκελύεηαη θαη ην 2017
Ο πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο
αλαθέξζεθε ζηελ εθξεθηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ
αγνξά, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηηο εγγξαθέο – δηαγξαθέο ηνπ
2016. Πέξζη έθιεηζαλ 789 επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ ΒΔΘ, ελψ
άλνημαλ κφιηο 343 επηρεηξήζεηο. Γπζνίσλν πξνκελχεηαη θαη ην
2017 θαζψο ηνλ Ηαλνπάξην 93 εηαηξείεο έβαιαλ ινπθέην. «Γηα
λα ππάξμεη κία ραξακάδα ζην ηνχλει ηεο καθξφρξνλεο χθεζεο
ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία λέσλ κεηψπσλ, θαζψο
κηα πηζαλή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ζα νδεγήζεη
ζε λέα κέηξα, ή ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ «θφθηε» δαπαλψλ. Ζ
χθεζε, νη πςειφηεξνη θαη λένη επθάληαζηνη θφξνη, νη απμεκέλεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη ε
αλακελφκελε επηζεηηθή ζηάζε ησλ funds ζην πιαίζην ηεο
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δηαρείξηζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ,δηακνξθψλνπλ
λέεο αζθπθηηθέο πηέζεηο ζηελ αγνξά. Οη πηέζεηο απηέο
ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε θιείζηκν θαη άιισλ
επηρεηξήζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ρηιηάδσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα», αλέθεξε ν
θ.Παπαδφπνπινο. Μάιηζηα ραξαθηήξηζε ζεηηθέο εηδήζεηο γηα
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλ θαη εθφζνλ πινπνηεζνχλ θαη δελ
κείλνπλ ζηηο θαιέο πξνζέζεηο, ην λνκνζρέδην γηα ηελ
«Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ» θαη ηε
δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα on-line ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο
κέζσ ηεο ππεξεζίαο Ζιεθηξνληθή Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ηνπ
ΓΔΜΖ. Ο θ. Παπαδφπνπινο ηφληζε φηη ηα πξνγξάκκαηα γηα
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί κέζσ ηνπ
ΔΠΑ 2014 - 2020 θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε απφ
πιεπξάο ζηφρεπζεο. «Ο ξπζκφο απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ
θηλείηαη εληφο ησλ ζηφρσλ. Σν δεηνχκελν, σζηφζν, δελ είλαη
απιψο ε απνξξφθεζε πφξσλ, αιιά ε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζε
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ ην βέιηηζην αλαπηπμηαθφ
απνηέιεζκα», ζεκείσζε, ζπκπιεξψλνληαο πσο απαηηείηαη
«βηψζηκν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν κπνξεί λα
αλζίζεη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε θαη
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε, ρσξίο ηα ιάζε θαη ηηο αζηνρίεο
ηνπ παξειζφληνο».
Ση πξνηείλεη ην ΒΔΘ
Όπσο αλαθέξεηαη ζην ππφκλεκα «ηα ηξία δηαδνρηθά
κλεκφληα, ηα νθηψ ρξφληα χθεζεο θαη νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο
εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο, ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηαδείμεη ην
πξνθαλέο: εχθνιεο θαη επράξηζηεο ιχζεηο δελ ππάξρνπλ. Ζ
Διιάδα ρξεηάδεηαη εζληθφ ζρέδην κε ζχλεζε, ζπλαίλεζε θαη
ζπλεξγαζία».ην πιαίζην απηφ ην ΒΔΘ πξνηείλεη:
1.Δλίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο
ζηε ρψξα, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε επελδπηηθή θαη ε
θαηαζεηηθή εκπηζηνζχλε.
2. Μείσζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ.
3.
πξξίθλσζε
ηνπ
θξάηνπο,
βειηίσζε
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηεο
Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο
θαη
απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ.
4. Γηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη αχμεζε ηεο
εηζπξαμηκφηεηαο ησλ θφξσλ.
5. Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο.
6. ηήξημε Δμαγσγψλ.
7. Απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο
πεξηνπζίαο, κε επηηάρπλζε ησλ δξάζεσλ, αληί γηα ζπλερείο
αλαβνιέο.
8. Λχζε ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ
δαλείσλ, κε βηψζηκα ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο επηρεηξήζεσλ θαη
ζεβαζκφ ζηνλ αληαγσληζκφ.
9.Αλάπηπμε
θαη
ηαρεία
πινπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ projects πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ.
η.Θενδωξάθεο: Αλαγθαίν ην ηξίπηπρν παξαγωγή,
επελδύζεηο, εμαγωγέο
Σελ αλάγθε λα επηθξαηήζεη ζηε ρψξα ην ηξίπηπρν παξαγσγή,
επελδχζεηο, εμαγσγέο
ππνγξάκκηζε ν επηθεθαιήο ηνπ
Πνηακηνχ ηαχξνο Θενδσξάθεο.
ηε
δεκηνπξγία
ελφο
λένπ
ζρεδίνπ
παξαγσγηθήο
αλαζπγθξφηεζεο κεηά απφ εζληθή ζπλελλφεζε αλαθέξζεθε ν
πξφεδξνο ηεο ΓΖΜΑΡ Θαλάζεο Θενραξφπνπινο.
Γηα ηε ζηελή ζπλεξγαζία ηεο πεξηθέξεηαο κε ηα επηκειεηήξηα
θαη ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κίιεζε ν
πεξηθεξεηάξρεο
Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο
Απφζηνινο
Σδηηδηθψζηαο, ππνγξακκίδνληαο πσο νη θπβεξλήζεηο δελ ζα
πξέπεη λα ζπκνχληαη ηα επηκειεηήξηα κφλν πξηλ απφ ηε ΓΔΘ
φηαλ γίλνληαη ππξεηψδεηο ζπζθέςεηο.

Ο πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη
ηνπ ΔΒΔΑ Κσλζηαληίλνο Μίραινο ηφληζε φηη ε Διιάδα δελ
κπνξεί λα επηζηξέςεη κε απηή ηε θνξνινγία ζε
αλαπηπμηαθή ηξνρηά, ελψ ραξαθηήξηζε κε βηψζηκν ην λέν
αζθαιηζηηθφ.
Υνξεγνί ηεο βξαδηάο ήηαλ ε Σξάπεδα
Πεηξαηψο, ην ΚΔΚ Γηαβαιθαληθφ, ε ΓΔΘ-Helexpo, ν ΟΛΘ
θαη ε ACS.
Πξόζθιεζε ζε εθδήιωζε γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ
ΖΜΑ
Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πξνζθαιεί ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ππφρξεεο εγγξαθήο ζην
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ (ΖΜΑ) ηε Γεπηέξα 13
Φεβξνπαξίνπ & ώξα 11π.κ. ζην Ακθηζέαηξν ηνπ ΤΠΔΝ
(Λ. Μεζνγείσλ 119) ζε εθδήισζε γηα ηελ παξνπζίαζε
ηνπ ΖΜΑ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Σει: 210
8643210, ηζηνζειίδα:http://wrm.ypeka.gr
Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή Βηβιίωλ Γ΄ Καηεγνξίαο
Σν Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο – Πεξηθεξεηαθφ
Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηεμάγεη επηκνξθσηηθφ
ζεκηλάξην κε ζέκα «Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή Βηβιίσλ
Γ’ Καηεγνξίαο» ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη
νο
ζπγθεθξηκέλα ζην ακθηζέαηξν 6 (1 φξνθνο). Ο ρξφλνο
δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ην άββαην 18
Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 08:30 έσο 15:30, ηελ Κπξηαθή
19 Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 08:30 έσο 15:30 θαη ηελ
Κπξηαθή 26 Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 09:00 έσο 15:00.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: tmichailidou@oee.gr
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Κνηλωληθά Γίθηπα
Ο χλδεζκνο πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ «ΤΔΠ»
δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην κε δσξεάλ
ζπκκεηνρή, ζε ζέκαηα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Κνηλσληθά
Γίθηπα», ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο. θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ
είλαη λα αλαπηπρζνχλ νη ηερληθέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ε νξζή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο,
κε ζηφρν ηελ εηαηξηθή πξνβνιή θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα
ηεο επηρείξεζεο. Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ
νπ
είλαη ε Αίζνπζα ηνπ 1 νξφθνπ ηνπ ΔΔΘ (Αξηζηνηέινπο
27) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 20 Φεβξνπαξίνπ
2017 θαη ψξα 17:00 έσο 20:15. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2310
566767,
email
margariti@aplan.gr
Windsor Energy Group
ηηο 3 – 5 Μαξηίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζην
Λνλδίλν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Windsor Castle, ην εηήζην
ζπλέδξην «Windsor Energy Group».
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
email:
projects@meconsult.co.uk, info@haee.gr.

Ζ εθπαίδεπζε ωο αζπίδα ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο
Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα – Διιάο/ παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο,
ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,
ε
νξγαλψλνπλ ηελ 4 εθδήισζε κε ζέκα «Ζ εθπαίδεπζε σο
αζπίδα ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο». Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή, 17 Φεβξνπαξίνπ 2017
θαη ψξα 19:15 ζην ακθηζέαηξν ηειεηψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Δγλαηία 156. Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηα αγγιηθά. Ζ είζνδνο είλαη αλνηρηή γηα
ην θνηλφ θαη ζα δνζνχλ βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310 768330, email:
tihellaw.th@gmail.com

Πξόζθιεζε πκκεηνρήο ηε Γηεζλή Έθζεζε Πξώηωλ Τιώλ
Food Ingredients Europe
Ζ Enterprise Greece δηνξγαλψλεη ηελ Δζληθή ζπκκεηνρή ζηε Γηεζλή
Έθζεζε Πξψησλ Τιψλ γηα ηε Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
Food Ingredients Europe, ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζηελ Φξαλθθνχξηε,
ζηελ Γεξκαλία, απφ ηηο 28 έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2017. Ζ Food
Ingredients Global είλαη έλα ζεκαληηθφ εκπνξηθφ γεγνλφο ζην ρψξν
ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. ηελ έθζεζε απηή, νη εθζέηεο έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα ζπλαληήζνπλ λένπο πξνκεζεπηέο θαη λα
ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο θαη θαηλνηνκίεο ζην
ρψξν ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Δπηπξφζζεηα,
δχλαηαη λα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο θαζψο θαη λα
επεθηείλνπλ ην εκπνξηθφ δίθηπφ ηνπο. ηελ έθζεζε πξνβάιινληαη ηα
παξαθάησ ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ: δεκεηξηαθά θαη πξντφληα
δεκεηξηαθψλ, δηνγθσηηθνί παξάγνληεο, ξπζκηζηέο νμχηεηαο,
αιθννινχρα πνηά, ακηλνμέα, παξάγνληεο θαηά ηεο δηφγθσζεο,
αληηνμεηδσηηθά, ηπξί θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα, θαθάν θαη ηα
πξντφληα ηνπ θαθάνπ, θαθέ θαη ηα πξηνλσηά ηνπ θαθέ, παξάγνληεο
δηαηήξεζεο ρξψκαηνο, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (εθηφο απφ ηπξί),
ιίπε θαη έιαηα βξψζηκα, απγά θαη πξντφληα ηνπ απγνχ θα.
Κφζηνο ζπκκεηνρήο 547 €/ ηκ, επηπιένλ εθάπαμ πνζφ 495 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ρξέσζεο ηνπ δηθηχνπ). Σα παξαπάλσ
πνζά επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ 24%.
Αηηήζεηο πκκεηνρήο κέρξη ηηο 28/ 02/ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 3355700, 6974305957,
fax:
210
3242079,
site:
www.enterprisegreece.gov.gr,
www.figlobal.com/fieurope/

Δξγαζηήξηα θηλεηνπνίεζεο αλέξγωλ ζε Αζήλα – Θεζζαινλίθε
από ηνλ ΟΑΔΓ
Ο ΟΑΔΓ ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλέξγνπο,
πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη Δξγαζηήξηα Δλεξγνπνίεζεο Κηλεηνπνίεζεο Αλέξγσλ ζηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο.
Μέζσ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζα παξαζρεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
νινθιεξσκέλε βησκαηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο
πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ
(πκβνπιεπηηθή Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, πκβνπιεπηηθή
ησλ Σερληθψλ Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο, πκβνπιεπηηθή Αλάιεςεο
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ). Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηε
δηεμαγσγή ηνπ Δξγαζηεξίνπ, νη σθεινχκελνη απφ απηφ ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα
ζπκβνπιεπηηθήο. Σν Δξγαζηήξην Δλεξγνπνίεζεο γηα ηνπο Ννκνύο
Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο ζα πινπνηεζεί Πέκπηε 23/2/2017 απφ
ηηο 09:30 έσο ηηο 14:30. Ο ΟΑΔΓ πξνζθαιεί φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο λα ιάβνπλ κέξνο. Μπνξείηε λα δειψζεηε
ζπκκεηνρή ζηνπο Δξγαζηαθνχο πκβνχινπο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ
ΟΑΔΓ πνπ είζηε εγγεγξακκέλνο / εγγεγξακκέλε. Γηεπθξηλίδεηαη όηη
ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν www.oaed.gr.

Παξνπζίαζε δηαγωληζκώλ ειαηνιάδνπ Λνλδίλνπ κε ηελ
επωλπκία LONDON IOOC 2017, International Olive Oil
Copmetitions

Σν Γίθηπν Κξεηηθνχ ειαηνιάδνπ ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο ηεο
εμσζηξέθεηαο
ησλ
Κξεηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ
δηνξγαλψλεη
ελεκεξσηηθή εθδήισζε θαη ζα παξνπζηάζεη ηνπο δηαγσληζκνχο
ειαηνιάδνπ Λνλδίλνπ κε ηελ επσλπκία London iooc 2017,
International Olive Oil Copmetitions.
Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 12 Φεβξνπαξίνπ
2017 ζηηο 5¨30 ην απφγεπκα ζηελ αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
Ζξαθιείνπ.
Πιεξνθνξίεο
:
Σει.
2107568888,
email:
info@compassexpo.info.

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ αλαθνηλψλεη
ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη αλαθεξφκελεο
ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, επηζπκνχλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ
ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε δήηεζε.
Δπωλπκία Δπηρείξεζεο: HASTEKNIK DOKUM
Σύπνο: Εήηεζε
Από: 13/01/2017 Έωο: 13/01/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 13/01/2017
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Πεξηγξαθή: ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ.
Τπεύζπλνο: DUYGU YILMAZ
Υώξα: ΣΟΤΡΚΗΑ
Σειέθωλν: +903126401241
Fax: +903126401202
E-mail: duygu@hasteknikdokum.com
Δπωλπκία Δπηρείξεζεο: XEREX INTERNATIONAL TRADING
Σύπνο: Εήηεζε
Από: 13/01/2017 Έωο: 13/01/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 13/01/2017
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Πεξηγξαθή: ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΛΛΖΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ ΞΤΛΗΝΧΝ
ΛΑΒΧΝ ΑΝΤΦΧΣΗΚΧΝ. ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΗ
ΗΣΟΔΛΗΓΔ :
http://www.acci.gr/acci/shared/index.jsp?context=101 ΚΑΗ
http://adminportal.acci.gr/images/xerex_F1952130449.pdf
Τπεύζπλνο: RALPH BUSCHHUTER
Οδόο/Αξηζκόο: FURSTENWALL 228
Σ.Κ.: D-40215
Πόιε: DUSSELDORF
Υώξα: ΓΔΡΜΑΝΗΑ
Σειέθωλν: +49(0)1622143899
2o Σειέθωλν: +49(0)2112205196
E-mail: ralph.buschhueter@xerex.info
Δλαιιαθηηθό E-mail: info@xerex.info
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΗΡΑΖΛ
Σύπνο: πλεξγαζία
Από: 07/02/2017 Έωο: 07/02/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 07/02/2017
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Πεξηγξαθή:Σν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Ηζξαήι ελεκεξψλεη
φηη νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα έιζνπλ
ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ, ή λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα
ηνπο κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα :
http://www.chamber.org.il/37679/post-your-offer/ ή
http://www.chamber.org.il/serviceslobby/opportunities
Υώξα: ΗΡΑΖΛ
Δπωλπκία Δπηρείξεζεο : XIAMEN HUAFENG SUPPLY
CHAIN GROUP CO. LTD
Σύπνο: πλεξγαζία
Από: 06/02/2017 Έωο: 06/02/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 06/02/2017
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Πεξηγξαθή: Δλδηαθέξνληαη γηα ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο :
http://www.acci.gr/acci/shared/index.jsp?context=101
Τπεύζπλνο: Lana Monteverdi
Υώξα: ΚΗΝΑ
Σειέθωλν: 0086 1366022564
2o Σειέθωλν: 0086 059250366815
E-mail: food@xmchinastone.com

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο (πλέρεηα)
Δπωλπκία Δπηρείξεζεο: LARA GROUP
Σύπνο: πλεξγαζία
Από: 06/02/2017 Έωο: 06/02/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 06/02/2017
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Πεξηγξαθή: Δηαηξεία θαηαζθεπήο πιεθηψλ ελδπκάησλ
ελδηαθέξεηαη γηα ζπλεξγαζία.
Τπεύζπλνο: Laura Ciuhu
Οδόο/Αξηζκόο: Colonel Gheorghe Costescu Str. 3
Σ.Κ.: District 4
Πόιε: Bucharest
Υώξα: ΡΟΤΜΑΝΗΑ
Σειέθωλν: 0040722543650
E-mail: office@larawear.eu
WEB: http://lauraciuhu.ro
Δπωλπκία Δπηρείξεζεο : FLAVOR COMPANIES
Σύπνο: πλεξγαζία
Από: 06/02/2017 Έωο: 06/02/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 06/02/2017
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Πεξηγξαθή: Παξαγσγνί γιπθφξξηδαο απ΄φιν ηνλ θφζκν, κε
έδξα ηηο ΖΠΑ, ελδηαθέξνληαη γηα ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο
παξαγωγήο ηνπηθώλ αξωκαηηθώλ βνηάλωλ.
Τπεύζπλνο: Matthias Abend
Οδόο/Αξηζκόο: Camden
Σ.Κ.: N.J. 08104
Υώξα: Ζ.Π.Α.
Σειέθωλν: 00494213962896
E-mail: mabend@mafcolicorice.com
WEB: http://www.magnasweet.com
Δπωλπκία Δπηρείξεζεο : ZALL GROUP
Σύπνο: πλεξγαζία
Από: 06/02/2017 Έωο: 06/02/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 06/02/2017
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Πεξηγξαθή: Κηλέδηθνο Όκηινο επηρεηξήζεσλ ελδηαθέξεηαη γηα
ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο θαιιπληηθψλ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηηο ηζηνζειίδεο :
http://adminportal.acci.gr/images/saghah_F-246827224.pdf
http://www.acci.gr/acci/shared/index.jsp?context=101
Τπεύζπλνο: Mr. Parson Young
Υώξα: ΚΗΝΑ
E-mail: 544360351@qq.com

ASIA FRUIT LOGISTICA 2017
εο

ηα πιαίζηα ηεο 11 Γηεζλνχο Έθζεζεο θαη πλεδξίνπ
Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ ην Διιελνγεξκαληθφ Δπηκειεηήξην,
σο επίζεκνο αληηπξφζσπνο ηνπ Δθζεζηαθνχ Οξγαληζκνχ ηνπ
Βεξνιίλνπ ζηελ Διιάδα, δηνξγαλψλεη Δζληθφ Πεξίπηεξν ζηελ
έθζεζε ASIA FRUIT LOGISTICA 2017, ζην Υφλγθ Κνλγθ απφ
ηηο 6 έσο ηηο 8 επηεκβξίνπ 2017. Γήισζε ζπκκεηνρήο ην
αξγφηεξν κέρξη ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2017 ζην e-mail:
berlinmesse@ahk.com.gr ή ζην θαμ: 210 6445175, θα Α.
Θενθαλίδνπ ηει.: 210 6419037 ή 6944266603. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +30 210 6419025, θαμ: +30
210 6445175, email: pr@ahk.com.gr, site: www.germanchamber.gr, www.german-fairs.gr
Γεύζε από Διιάδα ζηελ Αίγππην
Ζ εηαηξία Gamma Invest δηνξγαλψλεη εκπνξηθφ γεγνλφο ζην
Κάηξν, ζηελ Αίγππην, κε ζέκα «Γεχζε απφ Διιάδα ζηελ
Αίγππην» ζηηο 12 Μαξηίνπ 2017. ηφρνο είλαη ε πξφζθιεζε
Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ είηε λα ηδξχζνπλ ζηελ Αίγππην
επηρείξεζε είηε λα απμήζνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπο κε
Αηγχπηηνπο ψζηε λα επσθειεζνχλ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει: +202 3959637, +20 1098891122, email:
gamma@gamma-invest.com, site: www.gamma-invest.com

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ALFAEXPO- ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ 2017
Πόιε: Κέξθπξα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 17-19 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηνπξηζηηθά είδε, δψξα, ιατθήο ηέρλεο θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site:www.alfaexpo.gr
HAND MADE PRODUCTS
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 28 Φεβξνπαξίνπ - 02 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: ρεηξνπνίεηα πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: tel.: 210 9245577, site:
www.facebook.com/handmadeproductaexpo/, e-mail:
info@verticom.gr
IMAGE + TECHEXPO
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 10-12 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: εηθφλα θαη λέεο ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο:site:www.imageandtech.gr,www.facebook.com/imagea
ndtechexpo/
FOOD EXPO GREECE 2017
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 18 - 20 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά ζηελ ΝΑ Δπξψπε
Πιεξνθνξίεο: site:http://www.foodexpo.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο

EGYPT OIL & GAS 2017
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 14-16 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πεηξέιαην θαη αέξην
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 27948482, θαμ: 27940684, email: eccomnomcairo@mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr/rg50
WOMEN VENDORS EXHIBITION AND FORUM
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 23-24 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Σερλνινγία, Δκπφξην,
Έηνηκν Έλδπκα θαη Σνπξηζκφ.
Πιεξνθνξίεο: http://www.intracen.org/wvef/ .
EGY STICH & TEX 2017
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 23-26 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: είδε θεληήκαηνο
Πιεξνθνξίεο: : ηει.: 27948482, θαμ: 27940684, email: eccomnomcairo@mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr/rg50
CAIRO FASHION & TEX EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 02 – 05 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: κφδα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 27948482, θαμ: 27940684, email: eccomnomcairo@mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr/rg50
PROJECT EGYPT 2017
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 7 - 9 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: Καηαζθεπέο, δνκηθά πιηθά, εμνπιηζκφο θαηαζθεπψλ
Πιεξνθνξίεο: : ηει.: 27948482, θαμ: 27940684, email: eccomnomcairo@mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr/rg50
WINDOOREX, METAL & STEEL EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 9 – 11 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: κέηαιιν θαη αηζάιη
Πιεξνθνξίεο: : ηει.: 27948482, θαμ: 27940684, email: eccomnomcairo@mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr/rg50

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)
FASHION, TEXTILE & SPORTSWEAR FAIR
Πόιε: Δξκπίι, Ηξάθ
Ζκεξνκελία: 8-11 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: πθάζκαηα θαη αζιεηηθά ξνχρα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: + 964 662554433, site:
www.erbilfair.com/, email: info@erbilfair.com
UAS AFRICA DAY 2017
Πόιε: Ακπνχδα, Νηγεξία
Ζκεξνκελία: 8-15 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +234 8057845052, email:
uaseu2017@gmail.com, site: www.uasafricadav.com
FOTEG ISTANBUL 2017
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 16-19 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: θαγεηφ θαη κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 0212 216 40 10, email: selin@hkffairs.com, site:
http://www.fotegistanbul.com/en/index.html
INTERNOGRA
Πόιε: Ακβνχξγν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 17-21 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: Ξελνδνρεία, εζηίαζε
Πιεξνθνξίεο: site:www.hamburg.messe.de/internogra
COSMOPROF
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 17 – 20 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: θαιιπληηθά
Πιεξνθνξίεο: www.cosmoprof.it,
www.agora.mfa.gr/it75
LIGHTTECH
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 – 20 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: θσηηζηηθά
Πιεξνθνξίεο: : ηει.: +90 212 224 68 78, +90 212 468
52 00, fax: +90 212 224 85 58, +90 212 465 55 59,
email: info@senexpo.com.tr, site:
http://www.lighttech.com.tr/
CEBIT
Πόιε: Αλλφβεξν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 20-24 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηερλνινγία
Πιεξνθνξίεο: site:www.cebit.de
CABSAT
Πόιε: Νηνπκπάη, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ζκεξνκελία: 21-23Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηερλνινγία ζε επηθνηλσλίεο
Πιεξνθνξίεο:site: www.cabsat.com
AMERICANA 2017
Πόιε: Μφληξεαι, Καλαδάο
Ζκεξνκελία: 21-23Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο:www.americana.org
ΟΜΑΝ PLAST
Πόιε: Οκάλ
Ζκεξνκελία: 21-23 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: Πιαζηηθά, ρεκηθά, εθηππψζεηο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +968 24788804, +968 95346565,
θαμ: +968 24788845, email:
contact@silverstaroman.com, site:
http://www.omanconvention.com/Events/4th%20Oman
%20Plast%202017.aspx

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ κύξλε ηεο Σνπξθίαο

ΑΓΓΛΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηελ
Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Λνλδίλν απέζηεηιε ζηνηρεία
γηα ηνλ θιάδν ππεξεζηψλ ζίηηζεο θαη εζηίαζεο ζην HB
(Foodservice Sector). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Λνλδίλν
(www.agora.mfa.gr/gb66
),
email:
ecocom.london@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 01-05 Μαξηίνπ 2017, πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία Efor Fair ζηελ κχξλε ηεο
Σνπξθίαο, ε Γηεζλήο Έθζεζε «IZMIR FURNITURE FAIR».
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή δηνξγάλσζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, πνπ δηαξθεί 3 κέξεο (27
Φεβξνπαξίνπ – 02 Μαξηίνπ 2017) θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Σν
Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ
θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ κφλν εθφζνλ νη
επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη
ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα
πξέπεη κέρξη ηηο 17/02/2017 λα ζηείινπλ ζπκπιεξσκέλε ηελ
ζρεηηθή αίηεζε ζηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο: θαμ: 2310 254 448,
email: selanik@ekonomi.gov.tr Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2310
254460,
θαμ:
2310
254
448,
email:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
www.modekofair.com/Kurumsal/Eng

ΑΗΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηελ
Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο
γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην
2017. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
νη
ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ
λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr/eg50), email:
ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ
εμειίμεσλ απφ ην Βέιγην, γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζηηο
Βξπμέιιεο
(www.agora.mfa.gr/be58),
Email:
ecocombrussels@mfa.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βνπδαπέζηε, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα «Οηθνλνκία & Δκπφξην ζηελ
Οπγγαξία». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
+3614132612, +3614132613,
θαμ: +3613217403,
email:
ecocom-budapest@mfa.gr
,
site:
http://hungexpo.hu/en.

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 01-04 Μαξηίνπ 2017, πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία Messe Stuttgard Ares Fuarcilik
Ltd Sti ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο, ε Γηεζλήο Έθζεζε
«International Doors and Sun Protection Systems Fair».
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή δηνξγάλσζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, πνπ δηαξθεί 3 κέξεο (27
Φεβξνπαξίνπ – 02 Μαξηίνπ 2017) θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Σν
Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ
θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ κφλν εθφζνλ νη
επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη
ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα
πξέπεη κέρξη ηηο 17/02/2017 λα ζηείινπλ ζπκπιεξσκέλε ηελ
ζρεηηθή αίηεζε ζηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο: θαμ: 2310 254 448,
email: selanik@ekonomi.gov.tr Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2310
254460,
θαμ:
2310
254
448,
email:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
www.messestuttgart.com.tr/r+t/eng
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζην Ηθόλην ηεο Σνπξθίαο

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο
ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 23-24
Φεβξνπαξίνπ 2017, πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ
ηελ εηαηξία International Trade Center and Women
Enterpreneurs
Association
of
Turkey
ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο, ε Έθζεζε θαη ην
θφξνπκ «Women Vendors Exhibition and Forum». ηελ
έθζεζε
πξνζθαινχληαη
εηαηξίεο
γπλαηθείαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ζηνπο
ηνκείο
Σερλνινγίαο,
Δκπνξίνπ,
Έηνηκνπ
ελδχκαηνο
θαη
Σνπξηζκνχ.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή δηνξγάλσζε
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, πνπ
δηαξθεί 3 κέξεο (22 Φεβξνπαξίνπ – 25 Φεβξνπαξίνπ
2017) θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Σν
Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε
μελνδνρείν 5 αζηέξσλ κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο
ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη
ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη κέρξη ηηο 16/02/2017 λα
ζηείινπλ ζπκπιεξσκέλε ηελ ζρεηηθή αίηεζε ζηνπο
παξαθάησ ζπλδέζκνπο: θαμ: 2310 254 448, email:
selanik@ekonomi.gov.tr

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο εθζέζεσο KONYA SEED 2017 απφ 01 έσο 04
Μαξηίνπ 2017 ζηηο εγθαηαζηάζεηο TUYAP Konya International Fair
Center. To Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία
θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο
κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην αεξνδξφκην πξνο ην
μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν πξνο ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη
αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ
έθζεζε. Οη εηαηξίεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ λα
ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ απνζηείινπλ ζηo email:
info@etee.gr Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211
7000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr,
site: www.etee.gr
th

8 Annual Capital Link Greek Shipping Forum
Σελ Σεηάξηε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 8:15 έσο 17:00
ν
πξαγκαηνπνηείηαη ην 8 εηήζην ζπλέδξην ειιεληθήο λαπηηιίαο, απφ
ηελ εηαηξία Capital Link, Inc. Ζ εθδήισζε απηή ζα πξνζθέξεη κηα
ζπλνιηθή αλαζεψξεζε ησλ ζεκεξηλψλ ηάζεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ
ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηηο θχξηεο αγνξέο βαζηθψλ
πξντφλησλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο λαπηηιίαο. Σν ζπλέδξην ζα ιάβεη
ρψξα ζην μελνδνρείν Divani Caravel, , ζηελ Αζήλα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 210 610 9800, email:
event@brandmediagroup.com

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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15/02/2017. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ. ΣΖΛ. 2313308154

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ''Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ''

65

15/02/2017.
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΗΛΣΡΧΝ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ. ΣΖΛ. 2413504379

68

17/02/2017. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΗΖ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ, ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΝΔΑΠΟΛΖ. ΣΖΛ 2310679141
17/02/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΛΑΣΟ ΓΗΑ
ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΖ ΣΖΛ. 2310381080
20/02/2017. ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ. ΣΖΛ.
2313331328
20/02/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΟΤ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΣΖΛ. 2310381080
20/02/2017.
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΣΤΠΧΝ
ΣΖΛ.2313320587

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
''ΚΟΤΝΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ''
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ

69
67
70
77

ΓΗΑ

ΣΖΝ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΚΜ ΠΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

78

20/02/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΞΤΕΔΝΔ, ΦΟΡΜΟΛΖ
ΚΑΗ ΑΔΣΟΝ ΣΖΛ.2313320587

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
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20/02/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΝΣΗΧΝ. ΣΖΛ 2695360607

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
''ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ''

72

21/02/2017. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΗΡΟΧΝ-ΔΚΡΟΧΝ
ΚΑΤΗΜΧΝ. ΣΖΛ. 2310679141

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

76

21/02/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ''ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΛΑΞΖ'' ΣΖΛ. 2695360606

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
''ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ''
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22/02/2017.
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. ΣΖΛ. 2321351296

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

71

22/02/2017. ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ. ΣΖΛ. 2310679141

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

74

22/02/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΘΔΡΜΑΝΔΧΝ Δ ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΑ
ΚΣΗΡΗΑ. ΣΖΛ. 2310679172

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

75

28/02/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΡΖΖ ΔΗΡΑ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ
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Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

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

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

