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Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ

Nέεο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ΚΔΔ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε
ηωλ Δπηκειεηεξίωλ

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 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
εο
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 Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο
θ.Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη
ζην email: sme-industry@veth.gov.gr.

ε λέα ηερλνινγηθή επνρή πεξλνχλ ηα Δπηκειεηήξηα πξνζθέξνληαο
εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπο θαη αλνίγνληάο ηνπο έηζη
εχθνινπο δξφκνπο, ηφζν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ θνηλνηηθά θαη
άιια πξνγξάκκαηα φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηε ζχγρξνλε
επνρή ηεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κεληξηθή Έλσζε
Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο πξνζθέξεη ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ-κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ δχν λέεο πξσηνπφξεο
ηερλνινγηθά ππεξεζίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία εχξεζεο
επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ
απνζηάζεσο) εθπαίδεπζεο.
Ζ ππεξεζία εχξεζεο επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνρεχεη ζηελ
έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ
ζρεηηθά κε ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά κέζα. Πξφθεηηαη γηα κηα
νινθιεξσκέλε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα παξνρήο δηαδξαζηηθψλ
ππεξεζηψλ (http://investmenttools.uhc.gr/), ζηελ νπνία 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. Λφγσ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ηεο πιαηθφξκαο ν
επηρεηξεκαηίαο –ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ζηελ
πιαηθφξκα ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ πξνθίι θαη λα ελεκεξψλεηαη
εμεηδηθεπκέλα γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε αλάξηεζεο λέσλ επελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ην ζχζηεκα απηφκαηα αλαδεηεί, ηαπηνπνηεί θαη ζηε
ζπλέρεηα ελεκεξψλεη θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε.
Ζ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο
ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ (http://elearning.uhc.gr/)
ελζσκαηψλεη ζχγρξνλεο θαη θαηλνηφκεο κεζφδνπο, εμαζθαιίδνληαο ηελ
ππνζηήξημε ηεο νκαιήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο θάζε
επηρείξεζεο. Με ηηο ππεξεζίεο απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη
αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.
χληνκα, ε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε ηεο ΚΔΔ ζα εκπινπηηζηεί κε λέα
καζήκαηα θαη παξάιιεια ζα ιεηηνπξγήζεη Web TV Channel, ζην νπνίν
δηαθεθξηκέλνη
Δθπαηδεπηέο,
Δκπεηξνγλψκνλεο,
Καζεγεηέο
Παλεπηζηεκίσλ θ.α. ζα παξνπζηάδνπλ live ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο πνπ
ζα αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, ηα νπνία απαζρνινχλ ηελ
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Ο θάζε ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο
ηειεθαηάξηηζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα
πνπ επηζπκεί, φπνηε εθείλνο ην επηζπκεί, απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή κε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σα νηθνλνκηθά ελήκεξα κέιε ζα έρνπλ
πξφζβαζε ζε φια ηα καζήκαηα, θάζε θαηεγνξίαο, αλεμάξηεηα κε ην αλ
ηα καζήκαηα απηά ηνπο ελδηαθέξνπλ επαγγεικαηηθά ή πξνζσπηθά.
Άιισζηε έρεη παξαηεξεζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
πξφζβαζε ζε πνιχηηκα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ζην πξνζσπηθφ ηνπο,
απνιακβάλνπλ θαιχηεξε αθνζίσζε απφ απηνχο ηνπο εξγαδνκέλνπο, νη
νπνίνη ληψζνπλ πην νινθιεξσκέλνη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο.
Σέινο, είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ πσο ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ή
νη ίδηνη νη επηρεηξεκαηίεο ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο
πιαηθφξκαο εθπαίδεπζεο κε άιινπο, νη νπνίνη επίζεο παξαθνινπζνχλ
ηα ίδηα καζήκαηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα ίδηα ηκήκαηα, λα αληαιιάζζνπλ
απφςεηο θαη εκπεηξίεο θαη λα δεκηνπξγείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα
«δίθηπν» επαγγεικαηηψλ κε θνηλνχο ζηφρνπο θαη αλεζπρίεο.

"A Trade Road to Russia"
Ζ EXPORTSGR PC ζε ζπλεξγαζία κε ην
Διιελνξσζηθφ εκπνξηθφ επηκειεηήξην δηνξγαλψλνπλ
εκεξίδα κε ζέκα «Α Trade Road to Russia», ε νπνία
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 29 Ηνπιίνπ 2017 θαη ψξα
19:00 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Hotel DIVANI
Καιακπάθαο. θνπφο ηεο εθδήισζεο απηήο είλαη ε
πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη ησλ
πξντφλησλ ηνπο ζηελ Ρσζηθή αγνξά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: +30 2432400360 / +30
6977583755, E-mail: sales@exportsgr.com

Γηνξγάλωζε Διιεληθνύ Οκαδηθνύ Πεξηπηέξνπ ζηελ
Έθζεζε IHM 7.3-13.3.2018 από ην Διιελνγεξκαληθό
Δπηκειεηήξην
Σν
Διιελνγεξκαληθφ
Δκπνξηθφ
θαη
Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην ζα δηνξγαλψζεη Δζληθφ Πεξίπηεξν ζηελ
επφκελε ΗΖΜ 2018, Γηεζλή Έθζεζε Υεηξνηερλίαο, Λατθήο
Σέρλεο θαη Βηνηερληθνχ Δμνπιηζκνχ, πνπ δηεμάγεηαη ζηηο
07.03 - 13.03.2018 ζην λέν εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ Μνλάρνπ,
σο απφξξνηα ηεο γφληκεο ζπλάληεζεο ζηελ ΗΖΜ 2017
κεηαμχ
εθπξνζψπσλ
Διιεληθψλ
θαη
Γεξκαληθψλ
Δπηκειεηεξίσλ, Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ κε ζθνπφ ηελ
ακθίπιεπξε ζπλεξγαζία.
Παξαθαιείζζε λα δειψζεηε ην ελδηαθέξνλ ζαο κέρξη ηηο 31
Ηνπιίνπ 2017.
Γηα ζπκκεηνρή ζην Δζληθφ Πεξίπηεξν ζηελ επφκελε ΗΖΜ
επηζθεθηείηε
ηελ
ηζηνζειίδα
http://www.germanfairs.gr/fileadmin/ahk_griechenland_messen/Muenchen/I.H.
M._Internationale_Handwerksmesse/18.07.aIHM18BR_Dior
ganosiEthnikoyPeripteroy_FINAL.pdf θαη ζπκπιεξψζηε ηελ
αίηεζε.
Τπεχζπλνο έξγνπ θ. Γηάλλεο Παηζηαβφο, ηει. 210 64 19 026,
θαμ: 210 64 45 175, θηλ. 6944 266 603.
Να επηζηξαθεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Ηνπιίνπ 2017 ζην EMail: v.patsiavos@ahk.com.gr
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Site: www.germanchamber.gr,
www.german-fairs.gr
,E-Mail:
muenchenmese@ahk.com.gr

Μειέηε ηνπ EUIPO ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο
Καηλνηνκίαο κέζω εκπνξηθώλ απνξξήηωλ θαη
Γηπιωκάηωλ Δπξεζηηερλίαο
ηελ
επίζεκε
ηζηνζειίδα
ηνπ
EUIPO
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/the-office) ζα βξείηε ηελ
κειέηε ηνπ EUIPO ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο Καηλνηνκίαο
κέζσ εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο.
Δπηπιένλ, κπνξείηε λα δείηε ηελ ειιεληθή πεξίιεςε απφ ην
Observatory, θαζψο θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο κειέηεο ζηα
Αγγιηθά
ζηελ
ηζηνζειίδα
(https://Europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observator
y-publications).

Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ 3ε «Ζκέξα Δπθαηξηώλ
Δξγαζίαο» ζηε Γεξκαληθή ρνιή
Αζελώλ
Ζ Γεξκαληθή ρνιή Αζελψλ (DSA) θαη ην Διιελνγεξκαληθφ
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην πξνγξακκαηίδνπλ
γηα ηελ 11ε Ννεκβξίνπ 2017 ηε δηνξγάλσζε ηεο ηξίηεο
«Ζκέξαο Δπθαηξηψλ Δξγαζίαο» γηα απφθνηηνπο ηεο
Γεξκαληθήο ρνιήο Αζελψλ θαη ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ
Γεξκαλφ- Διιεληθή θνηλφηεηα. Ζ εθδήισζε πεξηιακβάλεη ην
ζπλέδξην, ηα πεξίπηεξα ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ θαη ζην
θνπαγηέ ηεο ρνιήο θαζψο επίζεο θαη ηηο νκάδεο εξγαζίαο,
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Γεξκαληθήο ρνιήο Αζελψλ.
θνπφο ηεο εθδήισζεο απηήο είλαη λα θέξεη ζε επαθή
πςεινχ επηπέδνπ απφθνηηνπο, λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ
επαγγεικαηηθφ ζηίβν, θαζψο θαη ππνςεθίνπο κε εξγαζηαθή
εκπεηξία, κε ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο θαη ηδξχκαηα ζηελ
Διιάδα θαη ζην γεξκαλφθσλν εμσηεξηθφ θαη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν λα βνεζήζεη ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ
ρψξν. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζα
εθηηκεζεί ηδηαίηεξα.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ ζε
θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ζηα
πεξίπηεξα, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ θαη ζην θνπαγηέ ηεο
ρνιήο θαη λα παξαδψζνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
παξαθνινπζήζνπλ δηαιέμεηο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα
ιάβνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία αλεχξεζεο εξγαζίαο θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζηελ επξσπατθή αγνξά
εξγαζίαο.
Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Γεξκαληθήο
Πξεζβείαο, ηεο Απζηξηαθήο Πξεζβείαο θαη ηεο Διβεηηθήο
Πξεζβείαο ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ
Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιψ απεπζπλζείηε ζηελ
θα Μαξία Παπαλαζηαζίνπ, Marketing & Sales Manager,
Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
(m.papanastasiou@ahk.com.gr) .
Παξαθαινχκε λα απνζηείιεηε ζπκπιεξσκέλε ηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο κέρξη ηηο 15.09.2017.

ENTERPRISE GREECE - Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ θιάδνπ Γνκηθώλ Τιηθώλ, κε
αγνξαζηέο από ΖΑΔ, Κνπβέϊη, Μπαρξέηλ, Καηάξ, ανπδηθή Αξαβία θαη ηελ Αίγππην
Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδχζεσλ θαη Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Α.Δ.- Enterprise Greece, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη κε ζηφρν
ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αχμεζε ησλ Διιεληθψλ εμαγσγψλ, πξνγξακκαηίδεη, κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο ΓΔΘ – HELEXPO, ηε δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο 2 θαη 3 Οθησβξίνπ 2017, γηα
ηνλ θιάδν Γνκηθψλ Τιηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ΟΔΤ ησλ Διιεληθψλ Πξεζβεηψλ,
πξνζθαιεί ζηελ Διιάδα αγνξαζηέο απφ ΖΑΔ, Κνπβέηη, Μπαρξέηλ, Καηάξ, ανπδηθή Αξαβία θαη Αίγππην, πξνθεηκέλνπ λα έιζνπλ ζε
επαθή κε ελδηαθεξφκελεο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο.. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε, ζην πξφγξακκα επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε, ην ζρεηηθφ έληππν εγγξαθήο (Registration Form) θαη λα ην απνζηείιεηε καδί κε ζχληνκν
πξνθίι ηεο εηαηξείαο ζαο ζηα αγγιηθά, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: promotion@enterprisegreece.gov.gr ην αξγφηεξν έωο ηελ
Παξαζθεπή 28 Ηνπιίνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηηο θπξίεο Ε. Λέγγα ζην ηειέθσλν 210 3355798
(z.legga@enterprisegreece.gov.gr ) & Α. Σξππνζθνχθε, ζην ηειέθσλν 210 3355778 (a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr).

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΡΟΛΗΝΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βεξνιίλν, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Οηθνλνκηθφ Γειηίν B’ Σξηκήλνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Βεξνιίλν (http://www.agora.mfa.gr/823) ,email:
ecocom-berlin@mfa.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
ΟΤΚΡΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κίεβν, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «Πξνζέγγηζε ειιεληθώλ εμαγωγηθώλ
επηρεηξήζεωλ από νπθξαληθή εηαηξεία ζπκβνύιωλΚίλδπλνο εμαπάηεζεο».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Κίεβν (www.mfa.gr/kiev), Email: embassy.kiev@mfa.gr ,
greece@kiev.relc.com , gremb.kie@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βεξνιίλν, απέζηεηιε έγγξαθν κε
ζέκα «Δηήζηα Έθζεζε γηα Οηθνλνκία Γεξκαλίαο θαη εμέιημε
Διιελν-Γεξκαληθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ ρέζεσλ».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Βεξνιίλν
(http://www.agora.mfa.gr/infofiles
menu/office/823) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr
ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

2 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΓΖΜΟΤ ΗΔΡΑ ΠΟΛΔΩ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ
Πόιε: Ληκάλη Μεζνινγγίνπ
Ζκεξνκελία: 28 – 31 Ηνπιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεληθή έθζεζε πξνβνιήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: e-mail: expomes2017@gmail.com , ηει: 26310
25561, 6906667800
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ EXPO 2017
Πόιε: Πξνβιήηα Ν. Μνπδαληψλ
Ζκεξνκελία: 2-6 Απγνχζηνπ 2017
Δθζέκαηα: ηνπηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει: 23710 24200- 24300
Ζ

52 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΔΜΑΣΖ
Πόιε: Ρφδνο
Ζκεξνκελία: 11-23 Απγνχζηνπ 2017
Δθζέκαηα: Διιεληθή ρεηξνηερλία θαη αγξνηηθή αλάπηπμε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 9610135, site: www.kremasti-expo.gr
Ζ

82 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Πφιε : Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 9-17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310291111, fax: 2310 284732, site:
www.helexpo.gr

ΕΖΣΖΔΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤΡΚΗΑ
Ζ Σνπξθηθή εηαηξεία “Dogadan” πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
ρψξν ησλ εγρπκάησλ θαη αθεςεκάησλ, αλαδεηά ζπλεξγάηεο
ζηελ Διιεληθή αγνξά. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ εηαηξεία Dogadan.
DOGADAN FOOD PRODUCTS INDUSTRY & MARKETING
CO.INC.
Cem CALIK (Export Sales Development Manager)
Fahrettin Kerim Gokay Cd.
No:35 34662
Altunizade/Istanbul/TURKEY
Phone: +90 (216) 556 20 73
Gsm: +90 (533) 478 84 74
cem.calik@dogadan.com.tr
DOGADAN FOOD PRODUCTS INDUSTRY & MARKETING
CO.INC.
Gokce Yildirim KAGITCI (Export Executive)
Fahrettin Kerim Gokay Cd.
No:35-36 34662
Altunizade/Istanbul/TURKEY
Phone: +90 (216) 556 21 75
Gsm: +90 (533) 039 96 27
Fax: +90 (533) 039 96 27
gokce.kagitci@dogadan.com.tr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
INTERNATIONALE FUNKAUSSTELLUNG BERLIN (IFA)
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 01 -06 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνληθά θαηαλαισηηθά αγαζά, Λεπθέο
ζπζθεπέο, Multimedia, Πιεξνθνξηθή, Broadcasting, Φεθηαθή
θσηνγξάθηζε
Πιεξνθνξίεο: Σει: 210 6419037, 2310 327733, Site:
www.german-fairs.gr
IFA GLOBAL MARKETS 2017
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 3-6 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πιαηθφξκα B2B ζπλαληήζεσλ
Πιεξνθνξίεο: http://b2b.ifaberlin.com/TradeVisitors/Overview/ , http://b2b.ifaberlin.com/IFA/IFAKeynotesConventions/IFASummit/index.js
p
ISSA INTERCLEAN
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 7-9 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Βηνκεραληθά κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ,
απνξξππαληηθά, εμνπιηζκνί θαζαξηζκνχ θαη κπάληνπ
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.issainterclean.com/en/istanbul/ , ηει: +31 (0)20
549 12 12, e-mail: info@issainterclean.com
INTERGIFT - BIJUTEX - MADRICJOYA
Πόιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ζκεξνκελία: 20 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: δψξα, θνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο: www.ifema.es

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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31/07/2017

ΠΡΟΥΔΗΡΟ

ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ.2695360606
497

21/08/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ

Γ.Ν. ΓΡΑΜΑ

ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΣΖΛ.2521350222/228
484

28/08/2017

ΑΝΟΗΚΣΟ

ΔΠΗΚΔΤΖ

ΤΛΗΚΟΤ

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
DOPPLER

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

RADAR

Δ/Π

ΓΗΑ

SUPER

ΣΖΝ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

PUMA

ΣΖΛ.2108705013
498

28/08/2017

ΑΝΟΗΚΣΟ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΡΗΧΝ ΣΔΜΑΥΗΧΝ FLIR INFRARED TURRET,CAGE CODE KAI
E/Π SUPER PUMA ΣΖΛ.2108705013
496

500

29/08/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΣΖΛ.2310754410

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

03/09/2017 ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΚΑΗ

ΗΓΖΡΗΚΧΝ

ΔΗΓΧΝ

ΣΖΛ.2313317533
482

04/09/2017

ΓΖΜΟΗΟ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

Γ.Ν.ΓΡΑΜΑ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΟΔ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΟΝΗΣΟΡ ΣΖΛ.2521350222/228
488

11/09/2017

ΑΝΟΗΚΣΟ

ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ

ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΜΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ ΟΔ ΣΖΛ.2105297229
485

31/12/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ

-ΤΜΠΛΖΡΧΖ

ΣΟΤ

ΜΖΣΡΧΟΤ

ΓΗΑ ΣΖΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ

ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ

ΣΖΛ.2281362723

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.

