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Επιτάχυνση της
πρωθυπουργό το ΒΕΘ

ανάπτυξης

ζητά

από

τον

Επιτάχυνση της ανάπτυξης με βιώσιμους όρους, αναμόρφωση
του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος, που παραμένει
σε μεγάλο βαθμό αναξιόπιστο και αντιαναπτυξιακό, καθώς και
άμεση εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος της χώρας ζητά
μεταξύ άλλων με υπόμνημα του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Το υπόμνημα κατέθεσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος
Καπνοπώλης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των
επιμελητηρίων με τον κ. Μητσοτάκη. «Χρειάζονται γρήγοροι και
ταυτόχρονα διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης. Χρειάζεται, η χώρα
να παράγει περισσότερο εθνικό πλούτο. Αρκετό για να μπορέσει
να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος της. Χρειαζόμαστε περισσότερα
ιδιωτικά κεφάλαια και σοβαρές επενδύσεις. Επενδύσεις για να
αυξηθεί η καινοτομία, η ποιότητα και η διαφοροποίηση της
ελληνικής παραγωγής. Επενδύσεις για να δημιουργηθούν
βιώσιμες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και προοπτικές για τους νέους
ειδικά ανθρώπους» αναφέρει μεταξύ άλλων το ΒΕΘ στο
υπόμνημα του. Στο πλαίσιο αυτό το επιμελητήριο ζητά:
-Ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό περιβάλλον, με
χαμηλότερους συντελεστές για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να
στηριχθούν οι επενδύσεις και η απασχόληση.
-Χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές για την ενίσχυση της ανάπτυξης
και
της
απασχόλησης.
-Μείωση του ΕΝΦΙΑ.
-Επιστροφή του ΦΠΑ εντός 30 ημερών- ιδιαίτερα για τις
εξαγωγικές εταιρείες- κάτι που συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές,
αλλά και βαλκανικές χώρες, όπως για παράδειγμά στη Βουλγαρία.
-Άμεση
εξυγίανση
και
βελτίωση
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

του

χρηματοδοτικού

-Χρηματοδοτικά εργαλεία, με κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τις
ιδιαιτερότητες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αλλά και την
τρέχουσα κατάσταση στην αγορά.
-Ουσιαστική αντιμετώπιση στο θέμα της διαχείρισης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
-Νέα εθνική πολιτική για τη μεταποίηση καθώς συνεισφέρει τα
μέγιστα τόσο στη δημιουργία πλούτου, όσο και θέσεων εργασίας.
Παράλληλα το ΒΕΘ επισημαίνει πως απαιτούνται στρατηγικές
κινήσεις μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
και της χαμηλής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης,
την στήριξη των εξαγωγών με αναπτυξιακά κίνητρα και
χρηματοδότηση, την ουσιαστική υλοποίηση των προγραμμάτων,
με αιχμή του δόρατος το ΕΣΠΑ και ειδικότερα των προγραμμάτων
που στοχεύουν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τις
αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με
επιτάχυνση των δράσεων, αντί για συνεχείς αναβολές και
αλληλοαναιρούμενες
κυβερνητικές
δηλώσεις,
στρατηγικές
συνεργασίες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
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Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο υπόμνημα στην ανάγκη
επιτάχυνσης των έργων σε αεροδρόμιο και λιμάνι, από τα
οποία αναμένονται σημαντικά οφέλη για την περιοχή και
όχι μόνον.
«Ώθηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να
δώσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, στην
οποία θα έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν
επιχειρήσεις από μία σειρά κλάδων που έχει στους
κόλπους του το ΒΕΘ» αναφέρεται στο υπόμνημα, στο
οποίο στηλιτεύεται η απαξίωση της ΒΙΠΕΘ καθώς και η
ανάγκη λήψης μέτρων.
«Με σταθερότητα, ενότητα και κοινό όραμα, η Ελλάδα
μπορεί να ελπίζει σε μια νέα κανονικότητα, με
προϋποθέσεις για δημιουργία και προκοπή. Τα
επιμελητήρια, ως θεσμικός εκφραστής των παραγωγικών
δυνάμεων της χώρας, θα συνεχίσουν να συμμετέχουν
υπεύθυνα και εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο και να
στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία, κάθε μεταρρύθμιση που
βοηθά την πατρίδα μας να κάνει το μεγάλο άλμα μπροστά»
καταλήγει το υπόμνημα του ΒΕΘ.

Τα τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια της χώρας
η
ενώνουν τις δυνάμεις τους στην 84 ΔΕΘ
Τις δυνάμεις της ενώνει η ελληνική βιοτεχνία. Τα τρία αμιγή
βιοτεχνικά επιμελητήρια της χώρας (Αθήνας, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης) συμμετέχουν για πρώτη φορά σε ένα κοινό
η
περίπτερο, στο περίπτερο 2, στην 84 ΔΕΘ.
Επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της βιοτεχνίας
συμμετέχουν προκειμένου να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα
για τις δυνατότητες της μεταποίησης αλλά και της παροχής
υπηρεσιών.
Οι συμμετοχές αφορούν άνω των 30 επιχειρήσεων – μελών
των τριών επιμελητηρίων: Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Αθήνας,
Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Πειραιά
και
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που έχει
αναλάβει και τον συντονισμό των προετοιμασιών
προκειμένου να παρουσιαστεί το αρτιότερο δυνατό
αποτέλεσμα.
Μάλιστα για τον καλύτερο συντονισμό του εγχειρήματος οι
πρόεδροι καθώς και εκπρόσωποι των τριών επιμελητηρίων
συναντήθηκαν στην Αθήνα, τη Δευτέρα.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη φετεινή διοργάνωση
της ΔΕΘ προέρχονται από μία μεγάλη γκάμα
επαγγελμάτων, όπως μεταξύ άλλων: ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, φωτοβολταϊκών συστημάτων, εκδόσεων,
κατασκευής προκάτ κτιρίων, κατασκευής πλαστικών,
επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, ειδών
καθαρισμού, κατασκευής προϊόντων από ξύλο, δέρματος,
ειδών
σαγματοποιΐας,
κατασκευής
μεταλλικών
μικροαντικείμενων, παραγωγής κατεψυγμένων και νωπών
σφολιατοειδών κ.α.

ΒΕΘ: Επιστροφή στην κανονικότητα η άρση των
capital controls
Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει την ανακοίνωση από τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη της πλήρους άρσης των
capital controls, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης επισημαίνοντας
πως κλείνει ένας φαύλος κύκλος του παρελθόντος που
αποτέλεσε τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα.
«Μετά από τέσσερα χρόνια επιβολής κεφαλαιακών
περιορισμών, το τραπεζικό σύστημα της χώρας επιστρέφει
στην κανονικότητα, η οικονομία γυρίζει σελίδα ενισχύοντας
την εμπιστοσύνη καταθετών, επενδυτών και διεθνών αγορών
για τη χώρα μας. Η άρση των capital controls αποτελούσε
πάγιο αίτημα μας για το δρόμο προς την κανονικότητα»
σημειώνει ο κ. Καπνοπώλης, υπογραμμίζοντας πως, τώρα,
πρέπει να ληφθούν όλες οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και
τα απαραίτητα μέτρα που θα δώσουν ώθηση στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

1st Balkan Clean Energy Transition Fair and Conference
19-22 Σεπτεμβρίου, στην Κοζάνη
Η διεξαγωγή του 1ου Βαλκανικού Συνεδρίου για την
Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια, το χρονικό διάστημα 19
έως 22 Σεπτεμβρίου 2019, ανακοινώθηκε στο πλαίσιο
συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της
Πέμπτης 1 Αυγούστου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Επιμελητηρίου Κοζάνης. Το συνέδριο -που θα υλοποιηθεί
παράλληλα

με

παρουσιαστούν

τετραήμερη

έκθεση

νέες

υφιστάμενες

και

στην

οποία

θα

τεχνολογικές

ενεργειακές λύσεις- αναμένεται να αποτελέσει την αρχή για
τον Θεσμό της Βαλκανικής Μετάβασης στην Καθαρή
Ενέργεια. Την διοργάνωση του συνεδρίου έχουν αναλάβει η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Κοζάνης,
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Κοζάνης, το

Σημαντική μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 9%
σημειώθηκε τον Ιούνιο 2019

Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας,

Σε αντίθεση με την ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών
που σημειώθηκε τους προηγούμενους μήνες, τον Ιούνιο 2019
παρατηρήθηκε σημαντική πτώση κατά 9,0% συγκριτικά με
τον Ιούνιο 2018. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που
δημοσίευσε στις 07.08.19 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και
επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και
Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών
τον Ιούνιο 2019 ανήλθαν στο ποσό των €2.762,8 εκατ. έναντι
€3.035,0 εκατ. τον Ιούνιο 2018, με τη διαφορά να
διαμορφώνεται σε €272,2 εκατ., ήτοι 9,0%. Οι εισαγωγές
σημείωσαν επίσης μείωση κατά €726,8 εκατ., δηλαδή 14,5%
και διαμορφώθηκαν σε €4.289,3 εκατ., ενώ το εμπορικό
έλλειμμα ανήλθε σε €1.526,5 εκατ. έναντι €1.981,1 εκατ. τον
Ιούνιο 2018, μειωμένο κατά €454,6 εκατ. Εξετάζοντας τις
εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας σε επίπεδο εξαμήνου
για το 2019, παρατηρούμε ότι η πορεία τόσο των εισαγωγών
όσο και των εξαγωγών παραμένουν ανοδικές. Συγκεκριμένα,
οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €16.826,6 εκατ. έναντι
€16.464,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018 με την
αύξηση να ανέρχεται σε €362,3 εκατ., δηλαδή 2,2%, ενώ οι
εισαγωγές
αυξήθηκαν
κατά
€1.245,2
εκατ.
και
διαμορφώθηκαν σε €27.778,6 εκατ. Αντίστοιχα, το εμπορικό
ισοζύγιο διαμορφώθηκε ελλειμματικό στα €10.952,0 εκατ.,
αυξημένο κατά €882,9, δηλαδή 8,8% συγκριτικά με το α’
εξάμηνο
2018.
Σε κλαδικό
επίπεδο,
οι
εξαγωγές
βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά €28,6 εκατ., ήτοι
1,1% και διαμορφώθηκαν σε €2.675,4 εκατ., ενώ ελαφρώς
ανοδική ήταν και η μεταβολή των εξαγωγών τροφίμων κατά
€11,8 εκατ., δηλαδή 0,5%, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα
3. Μεγάλη άνοδο παρουσίασαν οι εξαγωγές χημικών
προϊόντων κατά €250,3 εκατ. και διαμορφώθηκαν στο ποσό
των €1.970,9 εκατ., ενώ οι εξαγωγές μηχανημάτων και
οχημάτων διαμορφώθηκαν σε €1.522,9 εκατ., αυξημένες κατά
€2,8 εκατ. Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές
διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (€260,3 εκατ., ήτοι
24,1%), πρώτων υλών (€105,3 εκατ., ήτοι 16,1%) και ποτών
και καπνών (€16,3 εκατ., ήτοι 4,4%). Αντίθετα, έντονα
καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών λιπών και ελαίων
κατά €196,4 εκατ., δηλαδή 48,4%. Αναφορικά με τις χώρες
που εξάγονται τα ελληνικά προϊόντα, οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ο σημαντικότερος
εμπορικός μας εταίρος για το εξεταζόμενο διάστημα καθώς
απορροφούν το 55,7% του συνόλου, ενώ το 44,3%
προορίζεται για Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή,
τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 67,9% για τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 32,1% για Τρίτες Χώρες.

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Θα

η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ANKO) και το Εθνικό
τελέσει, επίσης, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και

Κοινωνικής

Επιτροπής

(EESC)

και

θα

έχει

την

υποστήριξη του Συστήματος Πληροφοριών για τις Έξυπνες
Πόλεις της Ε.Ε. (SCIS). Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Κοζάνης, Νίκος Σαρρής, «Ο τομέας της
ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Θέλουμε η
περιοχή να παραμείνει το ενεργειακό κέντρο της χώρας και
κάνουμε προσπάθειες η Δυτική Μακεδονία να συνεχίσει να
αποτελεί ενεργειακό κόμβο τόσο για ολόκληρη την χώρα όσο
και για τα Βαλκάνια». Με τη σειρά του ο Διαχειριστής του
Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας,
Νίκος Ντάβος, υπογράμμμισε πως «Ήδη η Δυτική Μακεδονία
βρίσκεται σε στάδιο μετάβασης από το καθεστώς του λιγνίτη
σε μία μεταλιγνιτική εποχή. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη
να ενταθούν οι προσπάθειες προς μία δίκαιη και βέλτιστη για
την περιοχή μετάβαση. Όλο αυτό μας δημιούργησε την
ανάγκη να δημιουργήσουμε μία εκδήλωση για την μετάβαση
των Βαλκανίων στην καθαρή ενέργεια. Μία εκδήλωση που
θέλουμε να γίνει θεσμός και να στηρίξει έμπρακτα και να
δώσει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς αυτή η μετάβαση
μπορεί

να γίνει

με τον βέλτιστο τρόπο». Αξίζει

να

υπογραμμιστεί πως κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα
παρουσιαστούν νέες διεθνείς πρωτοβουλίες, προκλήσεις και
λύσεις σε θέματα Καθαρής Ενέργειας, όπως οι Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, οι έξυπνες
πόλεις, η κυκλική οικονομία, η κινητικότητα, η διακυβέρνηση,
η εμπλοκή των πολιτών και όλα εκείνα τα μέσα που θα
οδηγήσουν την περιοχή των Βαλκανίων στην ανθρακική
μετάβαση.
(Πηγή: https://clube.gr/ )

Εναρκτήρια

πανηγυρική

εκδήλωση

για

την

Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ενισχύοντας τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τις
δυνατότητες

των

ΜΜΕ

στον

τουρισμό

μέσω

της

διακρατικής συνεργασίας και της μεταφοράς γνώσης
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και η
Ακαδημία

μας

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος

προσκαλούν στην εναρκτήρια εκδήλωση για την

Εργασίας COSME 2019, δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή

Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία

Επιτροπή

θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 και

προτάσεων με τίτλο «Ενισχύοντας τη βιώσιμη τουριστική

ώρα 12.00 στο Ballroom II του ξενοδοχείου King

ανάπτυξη και τις δυνατότητες των ΜΜΕ στον τουρισμό μέσω

George

Βιομηχανικής

στο

θεμελιώδες

Ιδιοκτησίας

Σύνταγμα.
εργαλείο

οικοσυστήματος

Η

για

(ΑΒΙ)

Ακαδημία
την

Βιομηχανικής

αποτελεί

ανάπτυξη

ενός

Ιδιοκτησίας

στην

Ελλάδα. Η εκδήλωση με θέμα την έναρξη λειτουργίας

πρόσκληση

ενδιαφέροντος

για

υποβολή

της διακρατικής συνεργασίας και της μεταφοράς γνώσης»
(COS-TOURCOOP-2019-3-01).
Η δράση στοχεύει σε:

της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
συνιστά

μια

ιδιαιτέρως

σημαντική

και

διεθνούς

-

ενδυνάμωση

της

διακρατικής

και

διασυνοριακής

εμβέλειας εκδήλωση. Σ’ αυτή θα συμμετάσχουν σε

συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων

υψηλό επίπεδο εκπρόσωποι διαφόρων ευρωπαϊκών

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τουρισμό

κρατών και Οργανισμών. Η εκδήλωση απευθύνεται σε

- υποστήριξη των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των ΜΜΕ,

επαγγελματίες των θετικών επιστημών, επιχειρηματίες,

ώστε να διερευνούν και να αξιοποιούν λύσεις για την βιώσιμη

ακαδημαϊκούς, νομικούς, εκπροσώπους γραφείων

διαχείρισή τους και τη βιωσιμότητα στον τουρισμό

μεταφοράς τεχνολογίας, δικαστικούς και δημόσιους

- ενίσχυση των καινοτόμων λύσεων για τον βιώσιμο τουρισμό

λειτουργούς.

μέσω διατομεακής συνεργασίας Σκοπός της δράσης είναι να

Για

περισσότερες

πληροφορίες:

αναπτύξει και να θέσει σε λειτουργία διακρατικά και

http://www.obi.gr/el/

διατομεακά σχήματα (κοινοπραξίες) για την προώθηση της
Eκπτώσεις 2019: στα ίδια η σε χειρότερα επίπεδα

βιώσιμης ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τουρισμό.

με πέρσι οι πωλήσεις για 9 στις 10 επιχειρήσεις
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων
Στα ίδια ή σε χειρότερα επίπεδα συγκριτικά με την

λήγει στις 24 Οκτωβρίου, στις 17:00 (ώρα Βρυξελλών).

αντίστοιχη

Περισσότερες

περσινή

περίοδο

διαμορφώθηκαν

οι

πληροφορίες

μπορείτε

να

βρείτε

στον

πωλήσεις κατά τις θερινές εκπτώσεις για 9 στις 10

σύνδεσμο:

επιχειρήσεις, σύμφωνα με την περιοδική έρευνα του

https://ec.europa.eu/growth/content/boosting-sustainable-

Ινστιτούτου

tourism-development-and-capacity-tourism-smes-through-

Μικρομεσαίων

της

Ελληνικής

Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,
για τις θερινές εκπτώσεις του 2019. Εν τούτοις, πρέπει

transnational_en,

να σημειωθεί πως περίπου οι μισές εξ’ αυτών (52%)

ή απευθείας στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού για

δήλωσαν

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

επιδείνωση,

χαμηλότερο
εκπτώσεων

από
του

το
2018

Newsletter|30.8.19)

ποσοστό

το

αντίστοιχο
(60%).

οποίο
των

(Πηγή:

είναι

θερινών
EBEA

e-

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development

Mετάθεση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων παροχών για το πρόγραμμα χορηγήσεις επιταγών θεάματος
ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι:
Μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των Παρόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα
Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2019-2020 από την 02.09.2019 έως την 20.09.2019 και ώρα 23:59, για
την 09.09.2019 έως την 29.09.2019 23:59, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 66733/28.08.201 Απόφαση της Διοικήτριας του
ΟΑΕΔ .

Eισαγωγή καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε η εισαγωγή 2.728 νέων
σπουδαστών και σπουδαστριών σε 30 Ι.Ε.Κ του Οργανισμού
για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους 2019–20, προκειμένου να
καταρτισθούν σε 35 σύγχρονες ειδικότητες. Οι υποψήφιοι
πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ προτίμησής
τους από 02-09-2019 έως 13-09-2019 και να είναι κάτοχοι
Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ή
ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ: www.oaed.gr

Global Agripreneurs Summit 2019- September 7-11 Thessaloniki, Greece
Η

Σύνοδος

Κορυφής

των

επιχειρηματιών

στον

αγροδιατροφικό τομέα είναι μία συνάντηση ανθρώπων που
καινοτομούν στον αγροδιατροφικό τομέα και ηγετών από
μέρη όλου του κόσμου, όπου γεωργοί, agripreneurs, σεφ,
επενδυτές, οργανώσεις, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλοι
δρώντες συναντώνται και διαβουλεύονται, με σκοπό να
δημιουργήσουν ένα εύφορο πεδίο δράσης. Το 4

ο

Διεθνές

Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 7-11
Σεπτεμβρίου του 2019, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
ο

3 Οικονομικό Φόρουμ των Ευρωεπιμελητηρίων, με
θέμα: «Τα Επιμελητήρια για την Ε.Ε: Μαζί για τη βιώσιμη
ανάπτυξη» (Ρώμη, 7-8 Οκτωβρίου 2019)

Θεσσαλονίκης, της σημαντικότερης ελληνικής έκθεσης, με

Όπως μας ενημέρωσε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
ο
Ελλάδος, 3 Οικονομικό Φόρουμ των Ευρωεπιμελητηρίων
(EEF 2019) θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Οκτωβρίου 2019
στη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του, στις οποίες
αναμένεται ευρεία (άνω των 300) συμμετοχή προέδρων,
μελών διοικήσεων και εκπροσώπων των ευρωπαϊκών
εθνικών,
περιφερειακών
και
τοπικών
Εμπορικών
Επιμελητηρίων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που
αφορούν στο μεταβαλλόμενο πολιτικό και οικονομικό τοπίο
της Ευρώπης και στην επιρροή του στην επιχειρηματική
κοινότητα, καθώς επίσης και στις συγκεκριμένες αντιδράσεις
των Επιμελητηρίων και των μελών τους. Στο πλαίσιο αυτό, το
EEF 2019 αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την
ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, για την καλύτερη
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που καλείται να
διαχειριστεί το επιμελητηριακό δίκτυο, λαμβανομένων υπόψη
ου
των κοινωνικοοικονομικών τάσεων του 21 αιώνα οι οποίες
προκύπτουν από την Ψηφιακή Εποχή. Το οικονομικό φόρουμ
των Ευρωεπιμελητηρίων 2019 θα δώσει ευκαιρίαγια την
ανταλλαγή και σύγκριση ιδεών, καλών πρακτικών και
συγκεκριμένων εμπειριών, με στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση
του δικτύου των Ευρωεπιμελητηρίων να ανταποκριθεί στις
ου
κοινωνικοοικονομικές τάσεις και προκλήσεις του 21 αιώνα.

δεχόμαστε αιτήσεις από νεοφυείς επιχειρήσεις τροφίμων και

περισσότερους από 263.000 επισκέπτες και διεξαγωγή
εγκαινίων από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτήν την στιγμή
αγροτικών προϊόντων από όλο τον κόσμο για να επιδείξουν
τις

πρωτοπόρες

προτάσεις

τους

στο

Συμπόσιο.

Οι

ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή
στον παρακάτω σύνδεσμο: www.facagro.com/compete

Διεθνές Συνέδριο για τις Συνδυασμένες Εμπορευματικές
Μεταφορές, Βράβευση καλύτερων εργασιών Βραβείου
Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2019 &
Synchromania Game (17.00 - 20.00), 9 Νοεμβρίου 2019
(10.30 -16.00)
Από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ σε συνεργασία και με την υποστήριξη του
Πανεπιστημίου Delft, ΚΕΕΕ, Ε.Μ.Π,

άλλων Ελληνικών

Πανεπιστημίων και της ΟΦΑΕ. Έλληνες και ξένοι εισηγητές
περιγράφουν

τις

προοπτικές

ανάπτυξης

συνδυασμένοι

μεταφορών σε πανευρωπαϊκό, παρουσιάζουν best practices
από το ευρωπαϊκό περιβάλλον και αναλύουν τον τρόπο με
τον οποίο εθνικά μπορεί να «χτιστεί» μια κεντρική πολιτική

Εκδήλωση με θέμα «Εκπαίδευση & Απασχόληση:
Βασικά μεγέθη και διαστάσεις μιας επωφελούς
διασύνδεσης», 6.9.2019

μεταφορών

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ
(ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ) την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και
ώρα 10.00 πμ, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Εκπαίδευση
& Απασχόληση: Βασικά μεγέθη και διαστάσεις μιας
επωφελούς διασύνδεσης» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
Α.Π.Θ. (Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη). Στην εν λόγω
εκδήλωση θα παρουσιαστούν πρόσφατα ερευνητικά
ευρήματα του ΚΑΝΕΠ- ΓΣΕΕ για τη διασύνδεση της
εκπαίδευσης με την απασχόληση ενώ θα διοργανωθεί
στρογγυλή τράπεζα συζήτησης με συμμετοχή εκπροσώπων
πολιτικών φορέων του τόπου. Λόγω περιορισμένων θέσεων,
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλείσθε οι
ενδιαφερόμενοι να δηλώσετε αίτηση συμμετοχής στο
info@kanep-gsee.gr το αργότερο μέχρι τις 03/09/2019.

φοιτητών

που

να

ενθαρρύνει

την

ανάπτυξη

των

συνδυασμένων μεταφορών εμπορευμάτων. Ακολουθεί η
βράβευση των καλύτερων εργασιών φοιτητών και ομάδων
του

Βραβείου

Μεταφορών

Ε.Ε.ΣΥ.Μ

«ΔημήτριοςΤσαμπούλας» έτους 2019 και στη συνέχεια, μέσα
στην ημέρα, πρόσκληση σε εταιρείες και επισκέπτες της
έκθεσης να συμμετάσχουν στο παίγνιο Synchromania, που
θα γίνει σε παρακείμενη αίθουσα υπό την επίβλεψη του κ.
Lori Tavasszy, Καθηγητή Freight and Logistics του Delft
University of Technology (TU Delft). Η εκδήλωση αναμένεται
να τεθεί υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών και
Μεταφορών καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Το

συνέδριο

θα

πραγματοποιηθεί

στην

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ LOBBY METROPOLITAN EXPO.

Εναρκτήρια εκδήλωση για την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, 10.9.2019
Εναρκτήρια εκδήλωση για την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10
Σεπτεμβρίου 2019. Η Ακαδημία, η οποία ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 31/2019 (ΦΕΚ 56/Α/5-04-2019), αναμένεται να
συμβάλλει, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών σε πρακτικά και θεωρητικά θέματα
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, υπό την ευθύνη του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Ο Πρόεδρος του European Patent
Office (EPO), António Campinos θα τιμήσει με την παρουσία του την εναρκτήρια εκδήλωση που στοχεύει στη συγκέντρωση Διεθνών
Οργανισμών που σχετίζονται με τη Διανοητική Ιδιοκτησία, Εθνικών Γραφείων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και συναφών
Ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. Επιπλέον η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες νομικούς,
επιχειρηματίες, εκπροσώπους γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας κλπ. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ευτυχής που
φιλοξενεί αυτό το γεγονός. Πληροφορίες: www.obi.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της

Επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη της Τουρκίας, 23

Τουρκίας, 23 – 26 Οκτωβρίου 2019

– 26 Οκτωβρίου 2019

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι

ότι μεταξύ των ημερομηνιών 23 – 26 Οκτωβρίου 2019

μεταξύ των ημερομηνιών 23 – 26 Οκτωβρίου 2019 πρόκειται

πρόκειται

Έκθεση

να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «NATURAL STONE

«PACKAGING INDUSTRY FAIR», από την εταιρία “Reed

& TECHNOLOGIES FAIR», από την εταιρία “IZFAS IZMIR

Tuyap Fuarcilic A.S” στην Τουρκία – INSTANBUL - στο

FUARCILIK HIZMETLERI KULTUR ve SANAT ISLERI” στην

με την

Τουρκία – IZMIR - στο Izmir International Fair Center - με

επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην

την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην

έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των

έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των

εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: μηχανήματα

εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Ανοιχτοί

συσκευασιών,

Υπαξιωματικοί

να

πραγματοποιηθεί

η

Διεθνής

Tuyap Fair, Convention and Congress Center -

παραγωγή

συσκευαστικών,

υλικά

Ορυχείων

και

Υπόγειοι

Υπαξιωματικοί,

συσκευαστικών, τεχνολογίες εκτυπώσεις συσκευαστικών και

Εκπαιδευτές

αποθήκευση logistics. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει

Γεωτρήσεων,

ειδική οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της

κατασκευών, φορείς διαχείρισης φυσικών πετρωμάτων,

Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει

μηχανικοί. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει

επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με

οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η

τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της

οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον

Έκθεσης (22 – 25 Οκτωβρίου) το Υπουργείο θα καλύψει τα

εκθεσιακό

έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3

παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της

νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα

Έκθεσης (22 – 25 Οκτωβρίου) το Υπουργείο θα καλύψει τα

καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο

έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3

συγκεκριμένο

στις

νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα

συγκεκριμένες ημερομηνίες (22 – 25 Οκτωβρίου) (διαμονή 3

καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο

νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να

συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες

ταξιδέψουν

διαφοροποιημένες

ημερομηνίες (22 – 25 Οκτωβρίου) (διαμονή 3 νυχτών). Σε

ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους.

περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν

Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να

λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα

μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού

πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που

λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω

θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να μην προβούν σε

αυξημένου

προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την τελική

πρόγραμμα

λιγότερες

και

μέρες

ενδιαφέροντος

ή

στην

ταξιδέψουν

σε

έκθεση

ενδέχεται

το

έργων

εμπλουτισμού

Εξόρυξη

χώρο

καθώς

ορυκτών,

μεταλλείων

και

και

συναντήσεις

Εταιρείες
μηχανικοί

με

ειδική

τους

υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι

έγκριση

εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και

ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να

επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους

μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που

ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι

θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό

τις 23.09.2019.

φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις 23.09.2019.

https://packagingfair.com/en/

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

από

τη

Πρεσβεία,

γιατί

https://minex.izfas.com.tr/index.php/tr/

λόγω

αυξημένου

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

84 ΔΕΘ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ – HELEXPO.
Ημερομηνία: 07-15/ 09/2019.
Εκθέματα: Γενική Διεθνής Έκθεση
Πληροφορίες: Site: https://tif.helexpo.gr/ , τηλ: 2310291548
η

5 SEREXPO 2019
Πόλη: Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, Ε.Ο Θεσσαλονίκης Σερρών
Ημερομηνία: 25-29/ 09/2019
Εκθέματα: Γενική Έκθεση
Πληροφορίες: Site: http://www.eves.gr/ , Email:
eleftheriadou@eves.gr τηλ: 23210 99744
AUTOTEC EXPO 2019
Πόλη: mec Παιανίας, Αθήνα.
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Ανταλλακτικά, Επισκευή, Συντήρηση και Φροντίδα
Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων
Πληροφορίες: Site: www.be-best.gr , Email: v.georgaki@bebest.gr , τηλ: (0030) 2169390315
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου.
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
KAVALAEXPO 2019
Πόλη: Νέα Καρβάλη Καβάλας
Ημερομηνία: 27-30/ 09/2019
Εκθέματα: διεθνής έκθεση
Πληροφορίες: Site: www.kcci.gr , https://www.kavalaexpo.gr/
T: 2510 222212
10Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Δήμος Κατερίνης – Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη
Ημερομηνία: 27/09-02/ 10/2019
Εκθέματα: καινοτομία, εξωστρέφεια τοπικών προϊόντων.
Πληροφορίες: Site: www.champier.gr , Email:
info@champier.gr , τηλ: 23510 23211 εσωτ. 3 & 7, Φαξ:
23510 25124, Facebook:
https://www.facebook.com/Εμποροβιοτεχνική-ΕκθεσιακήΔραστηριότητα-Πιερίας-Κεντρικής-Μακεδονίας516116192256604/
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
Πόλη: Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση κλάδου κατασκευών
Πληροφορίες: http://buildexpogreece.com/
Η

7
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ: 210
9010040, e-mail: info@omind.gr
Η

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/el/truck-vanexpo/ , τηλ: 210 9010040, e-mail: info@omind.gr
ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου
Ημερομηνία: 6-9 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.php/g
r/

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)
Η

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
Πόλη: Άρτα
Ημερομηνία: 27/09-03/ 10/2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: Site: www.e-artas.gr , Email: info@e-artas.gr
, τηλ: 26810 28728
AGROLAND19
Πόλη: Παιανία, Αττική .
Ημερομηνία: 22-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωματικών
Φυτών
Πληροφορίες: Site: https://www.agroland-expo.gr/ , τηλ:
+30 210 8056205, 207, e-mail: info3ek@otenet.gr
eCOMMERCE&DIGITAL MARKETING EXPO 2019
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Digital Marketing
Πληροφορίες:Site:https://www.ecdmexpo.com/index.php/e/,
τηλ:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Sodex
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02 -05 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση για HVA & R, Αντλίες, Βαλβίδες,
Εξαρτήματα, Πυρκαγιά. ΠΡΟΛΗΨΗ, ΝΕΡΟ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ
Πληροφορίες: site: http://www.sodex.com.tr/en
Bursa Agriculture
Πόλη: Προύσα , Τουρκία
Ημερομηνία: 8-12 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση γεωργίας
Πληροφορίες: site: http://burtarim.com/en/
MAKTEK 2019
Πόλη: Σμύρνη , Τουρκία
Ημερομηνία: 9-12 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα:
Μηχανήματα
επεξεργασίας
μετάλλων,
μηχανήματα εργασίας, εργαλεία κοπής, μέτρηση και
εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.
Πληροφορίες: site: http://izmirmaktekfuari.com/
KAYSERI FURNITURE FAIR
Πόλη: Καισάρεια, Τουρκία
Ημερομηνία: 9-13 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση επίπλων
Πληροφορίες: site: http://www.kayserimobilyafuari.com/
ΙNTERMOB
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 12 -16 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση βιομηχανίας επίπλου, αξεσουάρ, δασικά
προϊόντα και τεχνολογίας ξύλου
Πληροφορίες: http://intermobistanbul.com/
th

8 International Natural Gas Congress and Fair
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17 -18 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση και συνέδριο φυσικού αερίου
Πληροφορίες: http://www.ingas.istanbul/tr/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

527

530

02/09/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CPV 38437000-7» ΤΗΛ.2313320529

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

02/09/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΙΣΧΥΟΣ UPS ΓΙΑ ΤΟ COMPUTER ROOM ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΗΛ.2313320556
534

02/09/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΤΗΛ.2313320587
529

05/09/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ – ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ,ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΛ 2410993373
532

10/09/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΕ

ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΦΑΓΗΤΟΥ) ΤΗΛ.2441081178
09/09/19 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΤΙΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ.2313307195

«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

545

09/09/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΛ.2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

536

10/09/19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟΥ ΜΕ ΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

537

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.2313307926
538

10/09/19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΥΡΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.2313307926
533

12/09/19 ΠΩΛΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΥΠΟΒΟΛΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΛ.2103682765
535

539

13/09/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ"

«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ

ΤΗΛ.2413504379

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

16/09/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΩΝ

424 ΓΣΝΕ

ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΗΧΟΒΟΛΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.2310381080
540

16/09/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

541

16/09/19 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ» ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

542

16/09/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ(ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ)» ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

543

16/09/19 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

544

16/09/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ.2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

547

17/09/19 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΗΛ.2313317545

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

548

20/09/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2413504379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

531

21/09/19 ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΗΛ.2237350726

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

546

26/09/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑ ) ΤΗΛ.2103483161

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ
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27/09/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Π.Χ
ΧΡΩΜΑΤΑ,ΞΥΛΕΙΑ,ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ Κ.Λ.Π) - ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ 2413 504379

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

549

27/09/19 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΤΗΛ.242135-1157

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»





Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις
Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των
Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας
μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την πρώτη υπηρεσία,
οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα
επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε
αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής
καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν
δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία
με άλλες επιχειρήσεις.

