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Παρατείνεται έως 30 Απριλίου
Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
ΒΕΘ: To 2020 μπορεί να αποτελέσει χρονιά
αισιοδοξίας
Χρονιά που θα ανακαλύψουμε και πάλι τις αξίες της ατομικής,
αλλά και της συλλογικής προκοπής, αν συντρέξουν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χαρακτηρίζει το 2020, ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Αναστάσιος Καπνοπώλης.
«Στο κατώφλι της νέας δεκαετίας, φαίνεται να εδραιώνεται
στην αγορά και στην κοινωνία η αισιοδοξία ότι η Ελλάδα
μπορεί να γυρίσει σελίδα μετά την κρίση. Το 2020 εύχομαι να
είναι μία χρονιά εποικοδομητική για όλους μας, μία χρονιά
κατά την οποία θα εργαστούμε συστηματικά και με συνέπεια
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» αναφέρει
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας πως
«με σχέδιο, σαφείς στόχους και προτάσεις, επιμονή για την
υλοποίησή τους, μπορούμε να μετατρέψουμε το 2020 σε
χρονιά αισιοδοξίας. Σε χρονιά που θα σηματοδοτήσει την
αλλαγή σελίδας για τη χώρα και θα σημάνει την έναρξη μιας
σταθερής πορείας».
«Στη διάρκεια του 2019, αναμφίβολα, υπήρξαν αρκετές
θετικές εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν προσδοκίες για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας για τη νέα χρονιά. Μια από
τις σημαντικότερες ήταν η διαφαινόμενη στροφή προς την
υιοθέτηση ενός νέου, φιλικότερου προς την ανάπτυξη
μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Το νέο φορολογικό
νομοσχέδιο αποτέλεσε ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα. Είναι
βέβαιο πως θα χρειαστούν και άλλες παρεμβάσεις όπως,
μεταξύ άλλων, η περαιτέρω μείωση του φορολογικού
συντελεστή για τις επιχειρήσεις, η ελάφρυνση της φορολογίας
εισοδήματος, η μείωση του ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα
επαγγελματικής χρήσης, η κατάργηση της προκαταβολής
φόρου από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον θα πρέπει να τρέξουν
γρήγορα τα προγράμματα για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας καθώς η ρευστότητα είναι σχεδόν
ανύπαρκτη» σημειώνει ο κ. Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας
πως «για να μπορέσει να μετουσιωθεί η αισιοδοξία, που έχει
δημιουργηθεί, σε μετρήσιμο και βιώσιμο παράγοντα για το
μέλλον
της
χώρας,
χρειάζεται
πολλή
δουλειά,
αποφασιστικότητα και συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και
των φορέων της αγοράς».
Αναφερόμενος στα μέλη του ΒΕΘ ο κ. Καπνοπώλης
σημειώνει πως «το επιμελητήριο δεν θα σταματήσει και τη νέα
χρονιά να στέκεται απρόσκοπτα στο πλευρό των μελών του,
αφουγκραζόμενο
τις
ανησυχίες
τους,
στηρίζοντας,
ενημερώνοντας, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες και
καταθέτοντας προτάσεις προς την πολιτεία προκειμένου να
βρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις στα προβλήματα που
ταλανίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο».
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Εξωδικαστικός

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 η Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄212/24-12-19), με την
οποία το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει κατά 4 μήνες, το
υφιστάμενο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων και ελεύθερων
επαγγελματιών, δηλαδή μέχρι και 30 Απριλίου 2020.
Μπορείτε να δείτε την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου
στο
σύνδεσμο:
file:///C:/Users/delichatsios/Downloads/document%20(63).pdf
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) :
http://www.keyd.gov.gr/

Νέα πρότυπα για την πιστοποίηση του 50% των
επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων
Σύμφωνα με την από 19.12.2019 ανακοίνωση της Γενικής
Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση της υλοποίησης του
50% της επένδυσης και παροχή της δικαιούμενης
ενίσχυσης μετά την υποβολή σχετικής βεβαίωσης από
ορκωτό λογιστή και κατάλληλης ειδικότητας μηχανικών,
χωρίς έλεγχο από ΚΟΕ/ΠΟΕ προβλέπονται Νέα πρότυπα
για την πιστοποίηση του 50% των επενδύσεων των
αναπτυξιακών νόμων. Δείτε το κείμενο της ανακοίνωσης στο
σύνδεσμο:
https://www.ependyseis.gr/news/ANAKOINWSH_19122019.p
df

Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού
sale and lease back σε ειδικές περιπτώσεις
Με την εγκύκλιο Ε.2002/31-12-2019 της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά
με τη φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού
από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale
and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις
1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή
φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το κείμενο της
εγκυκλίου
:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202001/%CE%95.2002_pro.pdf

Α. 1476 /20-12-2019, Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2020.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4907/Τ. Β΄/ 31.12.2019 η με αριθ. πρωτ. Α. 1476 /20-12-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) , κ. Γεωργίου Πιτσιλή με θέμα: Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα
διενεργηθούν κατά το έτος 2020. Δείτε την απόφαση σε μορφή ΦΕΚ στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/sites/default/files/202001/a1476_fek.pdf

Σήμανση CE
Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE για να μπορούν να πωληθούν
στην ΕΕ. Η σήμανση CE δείχνει ότι ένα προϊόν έχει ελεγχθεί από τον
κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς
την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι
υποχρεωτική για τα προϊόντα που κατασκευάζονται οπουδήποτε στον κόσμο
και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Χρειάζεστε βοήθεια από τις
υπηρεσίες υποστήριξης; Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής
βοήθειας. Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές:
 Συμβουλές για τους κανόνες της ΕΕ που ισχύουν για την επιχείρησή
σας/την
επίλυση
προβλημάτων
με
δημόσια
αρχή
:
https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaintform/home?languageCode=en&origin=yeb_product .
 Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα: https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/contacts-list/.
Το εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορεί να σας ενημερώσει
σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα και να σας βοηθήσει
να αποκτήσετε πρόσβαση στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.
 Τοπική
υποστήριξη
επιχειρήσεων:
https://europa.eu/youreurope/business/een-form/index_el.htm
Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ.
σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο
Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labelsmarkings/ce-marking/index_el.htm

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ενημέρωση για νέα Ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής προσφορών
επιχειρηματικής συνεργασίας του β/Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου.
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, τηλ.: (+3592)
9447959-9447790, ιστοσελίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 , email: ecocomsofia@mfa.gr με το με Α.Π. Φ. ΟΕΥ 1200 / 6/2 Ιανουαρίου 2020 έγγραφό του
μας γνωρίζει ότι σύμφωνα με ενημέρωση, η οποία
περιήλθε εκ του
β/Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Bulgarian Chamber of
Commerce and Industry-BCCI), το τελευταίο προσφέρει τη δυνατότητα σε
επιχειρήσεις από ξένες χώρες οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν
επιχειρηματική συνεργασία με β/επιχειρήσεις-μέλη του να αξιοποιήσουν τις
υπηρεσίες που προσφέρει η νέα Ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής
επιχειρηματικών προσφορών «Бизнес оферти» (business cooperation offers),
προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: [https://www.bcci.bg/offers]. Η
πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα κοινοποίησης προσφορών (και, γενικότερα,
ενδιαφέροντος για ανάπτυξη) επιχειρηματικής συνεργασίας εκ μέρους
αλλοδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες απευθύνονται πρωτίστως προς όλες τις
επιχειρήσεις-μέλη του μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας αλλά και
προς εταίρους (partners) αυτού από όλο τον κόσμο. Μέσω του δικτύου των
μελών του αλλά και των συνεργατών του από όλο τον κόσμο – π.χ. εμπορικά
επιμελητήρια, σύνδεσμοι και επιχειρηματικές ενώσεις, το β/Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο λαμβάνει τακτικά αιτήματα σχετικά με την αναζήτηση
δυνητικών συνεργασιών, την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών και τη
συνεργασία με ξένες εταιρείες, οποία και επιθυμεί να αξιοποιήσει με κατάλληλο
τρόπο. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το Επιμελητήριο επιθυμεί επίσης να
βοηθήσει στην εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων από β/εταιρείες στο
εξωτερικό και από ξένες εταιρείες που εδρεύουν στη Βουλγαρία (και είναι μέλη
του). Μέχρι στιγμής και κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας
(εγκαινιάσθηκε τον Ιανουάριο του 2019), περισσότερες από 160 προσφορές για
επιχειρηματική συνεργασία με εταίρους από όλο τον κόσμο έχουν δημοσιευθεί
στην ιστοσελίδα του β/Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Η βάση
δεδομένων την οποία το Επιμελητήριο διαθέτει, προσφέρει τη δυνατότητα
αναζήτησης βάσει επιχειρηματικών όσο και εθνικών κριτηρίων. Μόλις δύο
αιτήματα προσφοράς / ζήτησης επιχειρηματικής συνεργασίας έχουν υποβληθεί
από επιχειρήσεις της Ελλάδας κατά πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής
συγκεκριμένης προσφοράς ή δημοσίευσης αιτήματος, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών και Διεθνών
Οργανισμών (Directorate for International Cooperation and International
Organizations) του β/Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τηλ : +359
(0)2 8117 421, φαξ: +359 (0)2 9873 209 και e-mail: irelations@bcci.bg ,
ιστοσελίδα Επιμελητηρίου: [https://www.bcci.bg/] .

Πρόσκληση Συμμετοχής στη 3η Ελληνο –
Ολλανδική Εξαγωγική Έκθεση / Φεστιβάλ
“Feel, Taste, Live Greece!” στην Ολλανδία
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού»
σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 3η
Εξαγωγική Έκθεση / Φεστιβάλ «Feel, Taste,
Live Greece!» που θα πραγματοποιηθεί στις
13/14/15
Νοεμβρίου
του
2020
στο
Άμστερνταμ της Ολλανδίας, και αποτελεί το
μεγαλύτερο εμπορικό και διαπολιτισμικό
Ελληνο – Ολλανδικό γεγονός της χρονιάς. Το
κύριο θέμα του «Feel, Taste, Live Greece!»
είναι η Ελλάδα, και έχει τις παρακάτω
θεματικές ενότητες: Τρόφιμα/ Ποτά /Αγροτικά
και άλλα Προϊόντα, Θεματικός και Γενικός
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές
Βιομηχανίες,
Διάφορες
υπηρεσίες
(Εκπαίδευση, Ασφαλιστικά, Κτηματομεσιτικά).
Απευθύνεται σε εταιρίες επιχειρήσεις και
επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι
επιθυμούν
να
εισχωρήσουν
ή
ήδη
δραστηριοποιούνται στην Ολλανδική αγορά,
και θέλουν να προβάλουν, προωθήσουν,
διαφημίσουν και να πουλήσουν ελληνικά
προϊόντα και υπηρεσίες στους επισκέπτες
(B2C), καθώς και να δικτυωθούν με
Ολλανδικές
επιχειρήσεις,
μέσα
από
στοχευμένες (B2B) συναντήσεις με επιμέλεια
της διοργάνωσης. Επίσης απευθύνεται σε
θεσμικούς και άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν
ως στόχο να προβάλουν την Άυλη Πολιτιστική
Κληρονομιά και τον τοπικό Αγροδιατροφικό
Πολιτισμό, και να αναδείξουν την περιοχή
τους μεταξύ άλλων ως τουριστικό προορισμό,
και τόπο παραγωγής ποιοτικών προϊόντων,
αγαθών και υπηρεσιών. Η δυνατότητα
περαιτέρω αύξησης των ελληνικών εξαγωγών
στην Ολλανδία με κάθε είδους ποιοτικά
τυποποιημένα
ελληνικά
προϊόντα
σε
ανταγωνιστικές τιμές, η σταθερά αυξανόμενη
τάση των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα
την τελευταία πενταετία 2014 –18 (αύξηση
54,41% ), καθώς η προοπτική προσέλκυσης
επενδύσεων από την Ολλανδία μεταξύ άλλων
στην αγορά ακινήτων, τον τουρισμό και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας *, καθιστούν
απαραίτητη τη συμμετοχή στην 3η Εξαγωγική
Έκθεση / Φεστιβάλ «Feel, Taste, Live
Greece!» σε όσους ενδιαφέρονται για την
Ολλανδική αγορά. Το πρόγραμμα του «Feel,
Taste, Live Greece!»
πλαισιώνεται με
διάφορα καλλιτεχνικά δρώμενα, παρουσιάσεις
και
βιωματικές
εμπειρίες,
οι
οποίες
προσελκύουν επισκέπτες κάθε ηλικίας, και
ενισχύουν τον διαπολιτισμικό και εμπορικό
διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας. Στην
3η «Feel, Taste, Live Greece!» προβλέπεται
να συμμετάσχουν παραπάνω από 120 άμεσοι
και έμμεσοι εκθέτες, να πραγματοποιηθούν
τουλάχιστον 80 B2B συναντήσεις, και η
προσέλευση του κόσμου υπολογίζεται σε
4500
επισκέπτες.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
κόστος
συμμμετοχής
επικοινωνήστε με τον Θωμά Σοπιλίδη email:
t.sopilidis@elladapantou.com , κιν. 6932
302009.
Ιστοσελίδα:
https://elladapantou.com/3%ce%b7%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%
ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%
ce%b7%cf%86%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%c
e%b2%ce%ac%ce%bb/

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Η

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις
Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις Αιγύπτου για τον μήνα
Δεκέμβριο του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάιρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ:
+202-27948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις
Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για Δεκέμβριο του 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,
τηλ: 0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
.

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική
Διαδικασία (ACO-NAGSF- 19-21)
Διαβιβάσθηκε μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων το με
αριθ.
πρωτ.6528/19,12.2019
έγγραφο
της
Μόνιμης
Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, με το οποίο η αρμόδια
Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων NATO AGS FORCE
(NAGSF), J8 Finance - Acquisition, αναγγέλει την έκδοση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διεθνή διαγωνιστική
διαδικασία για την προμήθεια επιχειρησιακών οχημάτων για
κάλυψη αναγκών NATO NAGSF (Sigonella, Ιταλία).
Η
Διαγωνιστική
διαδικασία
προβλέπει
μειοδοσία
βάσει
οικονομικότερης τιμής σε συνάρτηση με εκπλήρωση τεχνικών
κριτηρίων και παραμέτρων (lowest technically compliant bidder),
καθώς και τη σύναψη σύμβασης (Firm Fixed Price/FFP). Το Ύψος
προμήθειας ανέρχεται σε 600.000,00€. Υποβολή μερικής
προσφοράς δεν είναι αποδεκτή, ήτοι εταιρεία απορρίπτεται από
συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας (partial bidding is not
authorized).
Η
Προθεσμία
υποβολής
ενδιαφέροντος
υποψηφιοτήτων από υποψήφιες εταιρείες πριν από την 15η
Ιανουαρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
http://shape.nato.int/page136374522 . Η αναγγελία έχει αναρτηθεί
και στην ισοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr , στη διαδρομή
Επιχειρηματικά Νέα , Ειδήσεις.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

9 ARTOZYMA
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης – ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: : 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική, μηχανήματα,
πρώτες ύλες και εξοπλισμός, προϊόντα
Πληροφορίες:
Site:
https://artozyma.helexpo.gr/el/2020_Introduction
ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής
Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/
DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες: Site: www.syskevasia-expo.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια, ανακύκλωση
Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
HEALTH LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες:
Site:
www.chem-ecolink.gr
,
τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr

7 ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Μαρούσι , Αθήνα
Ημερομηνία: 24-26 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά
Πληροφορίες: Site: www.rmi.gr , τηλ: 2109610135, e-mail:
info@rmi.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801

ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 24-27 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: Μόδα
Πληροφορίες:
Site:
https://www.athensfashiontradeshow.gr/

TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575

DETROP BOUTIQUE
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα – ποτά.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr, gr.linkedin.com/in/sevikaffa/
τηλ: T. +30 2310 291201, 291142, e-mail: detrop@helexpo.gr

METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 13- 15 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Μηχανήματα & Τεχνολογίες Επεξεργασίας
Μετάλλου, Βιομηχανικός Εξοπλισμός, Βιομηχανική
Εργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://rota.gr/, τηλ: 2111801801

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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09/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΤΛΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΠΟΥ
ΠΙΘΑΝΟΝ
ΝΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ
ΤΗΛ. 2108916263
15/01/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΗΛ.2313320542
15/01/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΙΩΝ
(03)
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΛΗΨΗΣ
FAX ΚΑΙ ΔΕΚΑ(10) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΦΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΛ.2313320537
15/01/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΣΤΑΘΕΡΩΝ
(21) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ(07)) ΤΗΛ.2313320537
15/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΗΛ.
2310381080
20/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
ΠΦΥ
ΤΗΣ
3ΗΣ
ΥΠΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΛ.2313320587
22/01/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΙΩΝ
(3)
ΕΤΩΝ
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ
(1) ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ.210-8916263
23/01/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»
ΤΗΛ.2421351156
23/01/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΣΚΟΙ
ΑΙΜΑΤΟΣ»
ΤΗΛ.2413 504379
24/01/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΜΕΣΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
CPV
24931250-6»
ΤΗΛ.2421351157
25/01/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ
ΤΗΝ
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΤΗΛ.2313
304461/464
30/01/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2641060760
04/02/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
65.640
ΚΙΛΩΝ
«MASTERBATCH»
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ
700 ΣΕ ΤΗΛ.210_3483161
14/02/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΕΠΙ
ΤΗΣ
ΟΔΟΥ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
30,
ΚΑΤΩ
ΤΟΥΜΠΑ,ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΤΗΛ.2313 318469

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
21/02/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ
ΘΕΜΑ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ
3ΘΕΣΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ
ΟΔΟ
ΛΑΧΑΝΑ 13,ΤΠ» ΤΗΛ. 2313 318453
16/03/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΙΔΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ
ΤΗΝ
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

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.

