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ΑΑΔΕ: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις επί της
πρόωρης εξόφλησης της συνολικής οφειλής

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της
αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι
επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα
πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η
αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας
καινοτομίας. Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης
δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι: -Μεταφορά τεχνογνωσίας /
τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με
σκοπό: -την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές.
Ως καινοτόμα θεωρούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που
παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή τρόπους
χρήσης, -την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή
λειτουργίας επιχειρήσεων, -την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική
διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων, -ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με
ερευνητικούς
και
τεχνολογικούς
φορείς,
-προώθηση
Ε&Τ
δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων
προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη δράση είναι
συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία
Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr . Για το
λόγο αυτό το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον
έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής: •
Αγροδιατροφή • Δομικά υλικά • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση •
Τουρισμός • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών • Τεχνολογίες
ενέργειας • Τεχνολογίες περιβάλλοντος • Τεχνολογίες μεταφορών και
εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε ποιους απευθύνεται: Πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη
διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας. Περίοδος υποβολής από
17/12/2019 έως 28/2/2020 (ώρα 15:00). Η δράση υλοποιείται σε όλα τα
στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος,
πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων
υποχρεώσεων κλπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους
των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο
οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το
σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και τον ΕΦ (π.χ.
αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα
τροποποίησης κλπ.) . Τι χρηματοδοτείται: Οι δαπάνες για την αγορά–
λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Αναλυτικά, οι πληροφορίες για τις επιλέξιμες
δαπάνες αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.1 της Πρόσκλησης. H μέγιστη
επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών (κουπόνια καινοτομίας)
είναι 10.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%. Οι δαπάνες είναι
επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της
Δράσης. Προϋπολογισμός € 4.000.000. Η πρόσκληση της Δράσης
δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
αναρτήθηκε
στις
ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ www.pepkm.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr
, www.ependyseis.gr
και του Ε.Φ. www.efepae.gr
, www.kepaanem.gr . Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας Κεντρικό Γραφείο
Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.kepa-anem.gr
Διεύθυνση Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο
Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 480000, Φαξ. 2310 480003.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αφαίρεσης
των προσαυξήσεων για τις υπόλοιπες δόσεις, σε
περίπτωση πρόωρης εφάπαξ εξόφλησης της
συνολικής οφειλής, που έχει ρυθμιστεί, δίνει με
εγκύκλιο ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Πρόκειται για
προσαυξήσεις, με τις οποίες επιβαρύνεται η βασική
οφειλή που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, σε περίπτωση
εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση, που το
σύνολο του υπολοίπου ρυθμισμένης οφειλής
εξοφληθεί πρόωρα με οποιονδήποτε τρόπο
(εφάπαξ καταβολή ή διοικητικά ή αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης, όπως αποδεικτικό ενημερότητας
και κατάσχεση, ή συμψηφισμός), ο οφειλέτης
επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις, που αναλογούν
στον πραγματικό αριθμό δόσεων, όπως αυτός
τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία
εξόφλησης της ρύθμισης. Αν έχουν καταβληθεί
επιβαρύνσεις πλέον του αριθμού δόσεων, που
τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία
εξόφλησης της ρύθμισης, αυτές επιστρέφονται στον
οφειλέτη μετά από αίτησή του στην αρμόδια
υπηρεσία. Αν η ρύθμιση εξοφληθεί πρόωρα
εκουσίως από τον οφειλέτη με εφάπαξ καταβολή,
για να μην υπολογιστούν πλεονάζουσες του
αριθμού των δόσεων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής με βάση τον αρχικό αριθμό δόσεων της
ρύθμισης, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει
αίτηση για πρόωρη εξόφληση της ρύθμισης στην
αρμόδια υπηρεσία. Το κείμενο της εγκυκλίου
μπορείτε
να
δείτε
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/201912/%CE%B52201_2019.pdf .

Διευκρινίσεις
σχετικά
με
τη
διαγραφή/επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος
οικ. ετών 2012 και εφεξής σε φυσικά πρόσωπα
και νομικά πρόσωπα/οντότητες που έχουν
κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
Με το με Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ
2019/24.12.2019 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων
Εσόδων
(ΑΑΔΕ)
παρέχονται
«Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαγραφή/επιστροφή
του τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και εφεξής
σε
φυσικά
πρόσωπα
και
νομικά
πρόσωπα/οντότητες που έχουν κάνει εκπρόθεσμη
διακοπή εργασιών». Το κείμενο του εγγράφου
μπορείτε να το
δείτε στο σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/201912/1178832.pdf

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων
δικαιολογητικών
ένταξης
για
τους
δικαιούχους
του
Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης «Ενίσχυση
της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Β' Κύκλος)» για την 3η περίοδο υποβολών
Δημοσιεύθηκε
παράταση
της
προθεσμίας
υποβολής
των
απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης για τους δικαιούχους του
Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης «Ενίσχυση της
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’
Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ για την τρίτη (3η) περίοδο υποβολών. Δείτε τη
σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο
:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191216_paratash_3h_per_
ypobol.pdf

Εξάμηνη παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση
οφειλών δανειοληπτών και δικαιούχων Εργατικής Κατοικίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού την Τρίτη 26 Νοεμβρίου
2019 αποφάσισε την παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, της
προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, στο portal του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) ,
για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που
χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ. Επίσης,
το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων
και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας
στους οικισμούς του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ)
και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.
Οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν άμεσα
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η
απόφαση εξάμηνης παράτασης της προθεσμίας, που κανονικά
εξέπνεε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ελήφθη από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ µε
στόχο οι δανειολήπτες και οι δικαιούχοι εργατικής κατοικίας να
ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών
τους, βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων 52246/3173/26.01.2018
και 13097/661/13.04.17. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στο
portal του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) . Συγκεκριμένα, στο πεδίο
«Κοινωνική
Πολιτική»
επιλέγουν
τη
«Ρύθμιση
οφειλών
δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και τη «Ρύθμιση
οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.
ΟΕΚ» ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες (στον «Οδηγό
Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις»).

Συμβουλευτική Εργασία (Consulting Project) 2020 | Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος εφαρμόζει τα τελευταία
χρόνια την εκπαιδευτική διαδικασία της «Συμβουλευτικής Εργασίας»
(Consulting Project). Πρόκειται για έναν αποτελεσματικό τρόπο
συνεργασίας μεταξύ εταιριών/φορέων και του Πανεπιστημίου που
εξασφαλίζει σημαντικά αμοιβαία οφέλη. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές
κατά το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους αντί της
παρακολούθησης και εξέτασης σε επιλεγόμενο μάθημα (ή αντί της
εκπόνησης της διπλωματικής τους), έχουν τη δυνατότητα να
αναλάβουν την εκπόνηση ατομικά ή ομαδικά Consulting Project
εμβαθύνοντας σε συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα που απασχολεί τη
συνεργαζόμενη επιχείρηση ή οργανισμό επιλύοντάς το, χωρίς να
υπεισέρχεται κάποια οικονομική επιβάρυνση ή περαιτέρω
υποχρέωση του εκάστοτε φορέα (για περισσότερες πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/sprojects/consulting_proje
ct.html). Στόχος του εν λόγω εκπαιδευτικού μηχανισμού είναι η
σύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση, προκειμένου ο
φοιτητής να αποκτήσει σφαιρικότερη και πιο εμπεριστατωμένη
κατάρτιση, η σύσφιξη των σχέσεων με τον εκάστοτε φορέα και η
ουσιαστική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Project. Εάν
επιθυμείτε τη συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
στο εν λόγω πεδίο, παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας
συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής στον σύνδεσμο https://eservices.ihu.edu.gr/registration-form/1510/online-form

Ημερίδα με Θέμα: Εξωστρέφεια και Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις:
Προϋποθέσεις
και
Προοπτικές
Επιτυχίας
Ημερίδα με Θέμα: «Εξωστρέφεια και Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις: Προϋποθέσεις και Προοπτικές Επιτυχίας»
συνδιοργανώνουν
το
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
και το Επιχειρηματικό Κολλέγιο ICBS , τη Δευτέρα 20
Ιανουαρίου 2020, 18.00-20.00, στο Συνεδριακό Κέντρο του
ICBS THESSALONIKI BUSINESS COLLEGE, Γαλήνη –
Ωραιόκαστρο. Κύριος Ομιλητής:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Υφυπουργός Εξωτερικών, Αρμόδιος
για την εξωστρέφεια.

5ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ναυτεμπορικής: Η ναυτιλία
στη δεκαετία των μεγάλωναλλαγών και προκλήσεων
Το 5ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ναυτεμπορικής: Η ναυτιλία στη
δεκαετία των μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 |
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες στο
σύνδεσμο:
https://events.naftemporiki.gr/ShippingConference2020?ut
m_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign
=5%CE%BF+%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE
%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%
CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%
CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%9D
%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CF%80
%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
+%7C+23%2F01%2F2020

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ενδιαφέρον ιαπωνικής
εταιρίας TEN DAI να εισάγει ελληνικές παντόφλες για
το σπίτι
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο, σας ενημερώνει ότι η
ιαπωνική εταιρία TEN DAI https://www.ten-dai.co.jp/
ενδιαφέρεται να εισάγει ελληνικές παντόφλες για το
σπίτι, α) για τον Χειμώνα και β) για το Καλοκαίρι, με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που να παραπέμπουν στην
Ελλάδα, π.χ. παντόφλα σε στυλ τσαρούχι.
Ο εκπρόσωπος της εταιρίας θα βρίσκεται στην Αθήνα 812/1/2020 προκειμένου να επισκεφθεί την Έκθεση
Souvenir Expo, βλ. www.popularart.gr/en/exhibition/ και
ενδιαφέρεται για επιχειρηματικές συναντήσεις καθώς
και να επισκεφθεί εργοστάσια παραγωγής κατά τη
διάρκεια της παραμονής του.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις,
σε περίπτωση που επιθυμούν την πραγματοποίηση
συναντήσεων με την ιαπωνική εταιρία, κατά την διάρκεια
της παραμονής του εκπροσώπου της στην Ελλάδα, όπως
αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκπρόσωπο
της εταιρίας στο i_kamiyashiki@ten-dai.co.jp. Δεδομένου
ότι ο εισαγωγέας μιλάει μόνο ιαπωνικά, σε περίπτωση
προβλημάτων στην επικοινωνία, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε με το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο στο ecocomtokyo@mfa.gr.
Σε περίπτωση που είναι δυνατή η πραγματοποίηση
συναντήσεων, κατά την διάρκεια της παραμογής του
εκπροσώπου της εταιρίας στην Αθήνα, παρακαλούνται
όπως
οι
ενδιαφερόμενες
ελληνικές
επιχειρήσεις
ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Τόκυο , στο e-mail ecocom-tokyo@mfa.gr,
για να ενταχθούν
οι συναντήσεις αυτές στον
προγραμματισμό συναντήσεων της εταιρείας.

Ζητήσεις Συνεργασίας

Ζητήσεις Συνεργασίας ( Συνέχεια)

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει
στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι αναφερόμενες στη
συνέχεια
επιχειρήσεις
του
εξωτερικού,
επιθυμούν
να
επικοινωνήσουν με ελληνικές, προκειμένου να συνεργαστούν
στους τομείς που αναφέρονται στην κάθε ζήτηση.
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Υπεύθυνος: JORGE MENDEZ
ΜΕΞΙΚΟ
E-mail: jmendez@ezlanding.mx
WEB: http://www.ezlanding.com.mx
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.13071 Ημ/νία Επιστολής: 18/10/2019

ΗΝΩΜ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 05/11/2019 Έως: 05/11/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 05/11/2019
Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΗΑΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ.
Επιχείρηση: DYNAMIC VISION
Υπεύθυνος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΝΩΜ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ
E-mail: andreas@dynamicvision.ae
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.12993 Ημ/νία Επιστολής: 17/10/2019
ΗΝΩΜ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 05/11/2019 Έως: 05/11/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 05/11/2019
Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΗΑΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΛΙ.
Επιχείρηση: DYNAMIC VISION
Υπεύθυνος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΝΩΜ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ
E-mail: andreas@dynamicvision.ae
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.13137 Ημ/νία Επιστολής: 21/10/2019
ΗΝΩΜ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΠΑΚΛΑΒΑ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 05/11/2019 Έως: 05/11/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 05/11/2019
Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΗΑΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΠΟ ΜΠΑΚΛΑΒΑ
Επιχείρηση: DYNAMIC VISION
Υπεύθυνος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΝΩΜ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ
E-mail: andreas@dynamicvision.ae
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.12795 Ημ/νία Επιστολής: 14/10/2019
ΙΝΔΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 05/11/2019 Έως: 05/11/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 05/11/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΝΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΓΑΛΑ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Επιχείρηση: THAAR LIVESTOCK FEDERATION
E-mail: jnvyas.spl@gmail.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.13536 Ημ/νία Επιστολής: 29/10/2019

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 05/11/2019 Έως: 05/11/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 05/11/2019
Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΕΛΙΕΣ.
Επιχείρηση: LLC GOLD LINE GROUP
ΣΙΜΠΙΡΣΚΑΓΙΑ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 10, 65065, ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΟΔΗΣΣΟΥ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ
E-mail: glg.international.industry@gmail.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.13279 Ημ/νία Επιστολής: 22/10/2019

Διεθνής Έκθεση «Olive Oil Kansai 2020»
Η διεθνής έκθεση «Olive Οil Kansai 2020» θα
πραγματοποιηθεί στην Οσάκα από 19 έως 21 Μαΐου 2020.
Η εν θέματι Έκθεση αφορά σε ένα κατ΄ εξοχήν ελληνικό
παραδοσιακό προϊόν ανταγωνιστικό και αναγνωρίσιμο
στην ιαπωνική αγορά, απολαμβάνει δε ιδιαίτερης
προβολής στα Ιαπωνικά ΜΜΕ κυρίως της επαρχίας
Kansai, της 9ης μητροπολιτικής περιοχής στον κόσμο,
πληθυσμού 23 εκ. κατοίκων, της οποίας πρωτεύουσα είναι
η παραδοσιακή εμπορική πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, η
πόλη της Osaka η οποία θα φιλοξενήσει το 2019 την
Σύνοδο Κορυφής των G20 και το 2025 την WORLDEXPO.
Πρόκειται για σημαντική διεθνή Έκθεση, η οποία τείνει να
καταστεί το νέο «σημείο αναφοράς» στην σύγχρονη
ιαπωνική «αγορά ελαιολάδου».
Επίσημοι υποστηρικτές της, είναι οι μεγαλύτεροι
ανταγωνιστές του ελληνικού ελαιολάδου, η Ισπανία και η
Ιταλία αλλά και η Τυνησία και η Τουρκία.
Η επίσημη υποστήριξη της Ισπανίας παρέχεται από το
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ιαπωνία καθώς επίσης και
από το Γραφείο Προώθησης Διεθνούς Εμπορίου της
Ανδαλουσίας, όπως και από το Ινστιτούτο Διεθνούς
Εμπορίου και Επενδύσεων της Castilla-La Mancha.
H επίσημη υποστήριξη της Ιταλίας παρέχεται από το Γενικό
Προξενείο της Ιταλίας στην Οσάκα.
Περισσότερες πληροφορίες : www.olive-kansai.com/en/
(Πηγή : AGORA Newsletter, 23.12.2019).

Επιχειρηματική αποστολή στην Αττάλεια της Τουρκίας 15
– 18 Ιανουαρίου 2020

Επιχειρηματική Αποστολή σε Μαλαισία και Φιλιππίνες, 9
- 14 Φεβρουαρίου 2020

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι μεταξύ
των ημερομηνιών 15 – 18 Ιανουαρίου 2020 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Γενική Εμπορική Έκθεση «HOTEL
EQUIPMENT 2020» και «FOOD PRODUCT 2020» από την
Ένωση Εξαγωγέων στην Τουρκία – Αττάλεια με επιχορήγηση
του σχετιζόμενοι φορέα εξαγωγής.
. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς εστιατορίου, κουζίνας, fast
food, εξαρτήματα υπηρεσιών, ενδύματα προσωπικού,
ξενοδοχειακών λευκών ειδών, έπιπλα, συστήματα Η/Υ και
Τηλεπικοινωνίες, κλιματισμού, φωτισμού, γεννητριών, κήπου,
εξαρτημάτων πλαζ, ειδών καθαρισμού, αξεσουάρ για πισίνες,
ανελκυστήρων για αναπήρους, ειδών αθλητισμού, spa,
κομμωτηρίου, κλαδικών εκδόσεων, γαλακτοκομικών προϊόντων,
τροφίμων. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (1417 Ιανουαρίου 2020) το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας
θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε
εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, το πρωινό και τις
μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον
εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο
εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (1417 Ιανουαρίου 2020) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι
τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.anfashotelequipment.com . Oι εταιρείες που θέλουν
να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την
σχετική αίτηση και να την στείλουν στην Πρεσβεία της Τουρκίας
το αργότερο μέχρι τις 30.12.2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο
e-mail atina@tigaret.gov.tr

Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το Enteprise Greece, με την υποστήριξη
του Υπουργείου Εξωτερικών, του ΕΒΕΑ, του ΠΣΕ και του
ΣΕΚ, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Μαλαισία
(Κουάλα Λουμπούρ) και τις Φιλιππίνες (Μανίλα), από την
Δευτέρα 10.2 έως την Πέμπτη 13.2.2020, με αναχώρηση το
Σάββατο 8.2 και επιστροφή στην Αθήνα το Σάββατο
15.2.2020. Την αποστολή θα συνοδεύσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός
Εξωτερικών,
κ.
Μ.
Βαρβιτσιώτης.
Τα
επιχειρηματικά φόρα και οι Β2Β συναντήσεις θα
διοργανωθούν σε συνεργασία με τα Ιταλικά Εμπορικά και
Βιομηχανικά Επιμελητήρια των δύο χωρών. Στην αποστολή
θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.
Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον
αποτελεσματικότερο
συντονισμό
των
ενεργειών,
παρακαλούμε να
ενημερώσετε για το ενδιαφέρον
συμμετοχής της εταιρείας σας, συμπληρώνοντας έως την
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, τη σχετική δήλωση στο
σύνδεσμο.
https://docs.google.com/forms/d/1Uv02mojAHD67uK6jgV699
qEhjTIYbK2w63tgljrRupI/viewform?edit_requested=true . Για
να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, πρέπει να καταβάλετε το
ποσό που ακολουθεί, σε έναν από τους παρακάτω
λογαριασμούς του ΣΕΒ, με την αιτιολογία: «Επιχειρηματική
Αποστολή σε Μαλαισία/Φιλιππίνες». Παρακαλούμε να
αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης
διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.. Το κόστος συμμετοχής για
κάθε εταιρεία είναι ως εξής: Μέλη ΣΕΒ, ΣΕΒΕ: 500€ για τον
πρώτο εκπρόσωπο της εταιρείας. Για κάθε επιπλέον
εκπρόσωπο το ποσό είναι 250€. Μη Μέλη ΣΕΒ, ΣΕΒΕ: 750€
για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρείας. Για κάθε επιπλέον
εκπρόσωπο το ποσό είναι 375€. Το ποσό αυτό καλύπτει: Τη
διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & των επιχειρηματικών
φόρα σε Μαλαισία και Φιλιππίνες. Τις μεταφορές από και
προς τα αεροδρόμια των δύο χωρών με ιδιωτικό λεωφορείο
(για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο). Τις μεταφορές για τις
προγραμματισμένες
συναντήσεις.
Τα
λοιπά
κόστη
μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους
συμμετέχοντες. Σημείωση: Η προετοιμασία των Β2Β
συναντήσεων θα ξεκινήσει για κάθε εταιρεία μετά τη καταβολή
του ανωτέρω ποσού. Η λίστα των συναντήσεων θα
οριστικοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση των ελληνικών
συμμετοχών και θα αποσταλεί στις εταιρείες πριν την
αναχώρηση. Ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΕ δεν μπορούν να
διασφαλίσουν εκ των προτέρων συναντήσεις για τις ελληνικές
εταιρείες. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και
1 μήνα πριν την αποστολή, το ποσό της συμμετοχής δεν
επιστρέφεται. ΔΙΑΜΟΝΗ: Σχετικά με τη διαμονή στην
Μαλαισία,
προτείνεται
το
ξενοδοχείο
Ritz–Carlton
(https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/malaysia/kualalumpur?) . Η ειδική γκρουπ τιμή ανά διανυκτέρευση από
9/2/2020 έως 12/2/2020 είναι 120€/Single deluxe room. Στην
τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και το πρωινό. Σχετικά με τη
διαμονή στις Φιλιππίνες, προτείνεται το ξενοδοχείο Shangri–
la (https://www.shangri-la.com/en/manila/makatishangrila/) .
Η ειδική γκρουπ τιμή ανά διανυκτέρευση από 12/2/2020 έως
14/2/2020 είναι 160€/ Deluxe single room.
Στην τιμή
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και το πρωινό. Εάν επιθυμείτε να
προχωρήσετε σε κράτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την κ. Ευαγγελία Σαμοΐλη στο 211 1204308, 6932 588158,
esamoili@norstar.gr . Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε
στο δικό σας πρακτορείο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στις δύο χώρες,
είναι τα διαβατήρια να έχουν εξάμηνη ισχύ από την
ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού. Δεν απαιτείται βίζα και
εμβολιασμός για καμία από τις δύο χώρες. Παρακαλούμε να
ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τις τελικές σας
κρατήσεις και να μας αποστείλετε σύντομο προφίλ της
εταιρείας σας στα αγγλικά και φωτοτυπία του διαβατηρίου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: τηλ. 211 500 6121, email.
vmakrigianni@sev.org.gr)
και τον ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα
Γιαλόγλου: τηλ. 2310 535333, email. ny@seve.gr) .

Επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη της Τουρκίας 21 –
23 Ιανουαρίου 2020
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι μεταξύ
των ημερομηνιών 21 – 23 Ιανουαρίου 2020 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση Δερμάτινων Ενδυμάτων
«LEATHER AND MORE» στην Τουρκία – Σμύρνη υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίας της Τουρκίας. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς ανδρική και γυναικεία
δερμάτινη ένδυση. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της
έκθεσης (20-23 Ιανουαρίου 2020) το Υπουργείο Οικονομικών
της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου
από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το
πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς
και στον εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν
μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (2023 Ιανουαρίου 2020) (διαμονή 3 νυχτών). Λόγω του αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο Εμπορίας
της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που
κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του
ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από την
Πρεσβεία της Τουρκίας . Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν
να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι
τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://leatherakdmore.izfas.com.tr/home . Oι εταιρείες που
θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
την σχετική αίτηση και να την στείλουν στην Πρεσβεία της
Τουρκίας το αργότερο μέχρι τις 06.01.2020 στο φαξ 210 72 42
948 ή στο e-mail atina@tigaret.gov.tr

Επίσκεψη Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
Επιχειρηματική Αποστολή στο Κουβέιτ (3-4 ή 10-11
Φεβρουαρίου 2020)
Σε συνέχεια της από 21/11 ανακοίνωσής του Επιχειρηματικού
Συμβουλίου Ελλάδας – Κουβέϊτ σχετικά με την διοργάνωση
επιχειρηματικής αποστολής στο Κουβέιτ, με την ευκαιρία της
επίσκεψης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη, μας ενημερώνουν ότι αυτή μετατέθηκε για ένα από
τα διήμερα 3-4 ή 10-11 Φεβρουαρίου 2020. Η αλλαγή
ημερομηνιών οφείλεται στην παραίτηση της προηγούμενης
Κουβετιανής κυβέρνησης αμέσως μετά τον προσδιορισμό των
αρχικών ημερομηνιών και τον ορισμό νέας τις τελευταίες ημέρες.
Το ακριβές διήμερο αναμένεται να προσδιορισθεί από την
Κουβεϊτιανή κυβέρνηση πολύ σύντομα, οπότε θα ακολουθήσει
νέα ανακοίνωση και πρόσκληση συμμετοχής. Στο πλαίσιο της
επίσκεψης και αποστολής θα διοργανωθεί επιχειρηματικό
φόρουμ, και θα εξασφαλισθούν Β2Β συναντήσεις, σε
συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του
Κουβέιτ. Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της
ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στους εξής τομείς:
● Ενέργεια
● Έργα υποδομής - δομικά υλικά
● Προστασία περιβάλλοντος - δίκτυα υδάτων - διαχείριση
αποβλήτων
● Λιμενικά έργα και διαχείριση λιμένων
● Φαρμακευτικά - παραφαρμακευτικά προϊόντα - ιατρικές
υπηρεσίες
● Τρόφιμα - μη αλκοολούχα ποτά
● Αγροτική παραγωγή και οργάνωση εγκαταστάσεων
● Βιομηχανικά προϊόντα
● Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYkKYdvxU8l9oe5_6RaCNy6DNdhLmek2GkMUvRdYtk3W1rw/viewform
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας Κουβέιτ,
τηλ.
698-6009934,
email:
executiveofficer@greecekuwaitbc.org .

Επιχειρηματικά Νέα
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στη
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Νούρ Σουλτάν απέστειλε έγγραφο με
θέμα το Πρόγραμμα των Διεθνών Εκθέσεων στο Καζακστάν
KAZEXPO 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Καζακστάν
(http://www.agora.mfa.gr).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Έρευνα
Αγοράς για τον τομέα φαρμακευτικών στη Ρουμανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), email: ecocombucharest@mfa.gr, τηλ. 004 021 210 07 48.

Διοργάνωση Επιχειρηματικής αποστολής απο το
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στην INHORGENTA
MUNICH 2020!
Το
Ελληνογερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο διοργανώνει για πρώτη φορά Επιχειρηματική
αποστολή με Έλληνες και Κύπριους συμμετέχοντες στην
INHORGENTA MUNICH 2020!
H μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον τομέα των κοσμημάτων
και ρολογιών θα διεξαχθεί από τις 14.02. έως τις
17.02.2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου. Πρόκειται
για
την
47η
INHORGENTA
MUNICH,
που
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και με μεγάλη επιτυχία
και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης στην
Ελλάδα και την Κύπρο, έχει αναλάβει τη διοργάνωση
Επιχειρηματικής αποστολής ελληνικών και κυπριακών
επιχειρήσεων στην κλαδική έκθεση.
Η INHORGENTA MUNICH είναι το βαρόμετρο για τον
κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας. Εκτός από κοσμήματα,
ρολόγια, λουράκια, πολύτιμους λίθους, πέρλες, θήκες,
ασημένια είδη, μαργαριτάρια κ.α., παρουσιάζονται και
μηχανήματα για την αργυροχρυσοχοΐα, εξοπλισμοί
χρυσοχοείων, λογισμικά προγράμματα, καθώς και
στρατηγικές μάρκετινγκ στον κλάδο του κοσμήματος. Την
έκθεση πλαισιώνει ένα πλήρες πρόγραμμα ομιλιών και
συναντήσεων πάνω στα θέματα και στις ανάγκες του
κλάδου.
Η έκθεση είναι ανοικτή μόνο για κλαδικούς επισκέπτες. Στη
διοργάνωση
INHORGENTA
MUNICH
2019,
καταμετρήθηκαν 27.000 εμπορικοί επισκέπτες από 70
χώρες, εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό προήλθε από
χώρες εκτός Γερμανίας, όπως Αυστρία, Ιταλία, Ελβετία,
Ισπανία, Ρωσία και Ισραήλ. Οι 1052 εκθέτες, από 41 χώρες
παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε μία εκθεσιακή επιφάνεια
65.000 τ.μ., ανάμεσα σε αυτούς και 25 ελληνικές και
κυπριακές επιχειρήσεις του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας.
Για τον Έλληνα κοσμηματοπώλη η INHORGENTA
MUNICH αποτελεί μια ευκαιρία να γνωρίσει την παραγωγή
κοσμημάτων σε άλλες χώρες, ενώ ο κατασκευαστής
μπορεί να ενημερωθεί για τα νέα σχέδια και τις τελευταίες
τάσεις της διεθνούς μόδας στο κόσμημα.
Συνολικά, η διεθνικότητα της έκθεσης ήταν κι αυτή τη φορά
πολύ υψηλή. Εκθέτες και επισκέπτες έμειναν πολύ
ευχαριστημένοι με το μεγάλο αριθμό παραγγελιών και
συμφωνιών που κλείστηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Μεγάλη απήχηση είχε η δεύτερη εμφάνιση του νέου
ΙΝΗΟRGENTA AWARD από μια ιδιαίτερα υψηλού
επιπέδου κριτική επιτροπή.
Το 2020 η έκθεση δίνει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες
που δραστηριοποιούνται τα τελευταία 3 χρόνια
(INHORGENTA Brand New), σε σχεδιαστές και
χρυσοχόους με θεματικά concepts (Concepts Forum), σε
αργυροχόους (Silversmiths Forum), σε σχεδιαστές
(Designarea), σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται γύρω
από την ψηφιοποίηση (INHORGENTA Digitize) αλλά και σε
κολλέγια και πανεπιστήμια (INHORGENTA Campus), να
παρουσιάσουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο
(αίθουσα C2), τις συλλογές τους στο ευρύ κοινό.
Περισσότερες πληροφορίες για την αγορά καρτών εισόδου
με μειωμένη τιμή θα βρείτε online στην ιστοσελίδα
www.inhorgenta.com . Για όσους αγοράσουν online την
Inhorgenta Munich Card τους παρέχεται δωρεάν
μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη
του Μονάχου, επίσης τυγχάνουν και άλλων ειδικών
προνομίων.
Πληροφορίες για την Επιχειρηματική αποστολή στην
INHORGENTA MUNICH 2020, κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να απευθυνθεί στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και
Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.:
2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

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

Διεθνείς Εκθέσεις
BOOK FAIR
Πόλη: Αβάνα, Κούβα
Ημερομηνία: 07-17 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Βιβλία
Πληροφορίες:
site:
www.filcuba.cult.cu/
feria@ccl.cult.cu , direccion@ccl.cult.cu ,
78329526
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στην έκθεση
Μιλάνου
Πόλη: Μιλάνο, Ιταλία
Ημερομηνία: 09-11 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση τουρισμού
Πληροφορίες: email: info@tggr.com

,
Email:
τηλ. +53

Τουρισμού

PROD-EXPO
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία. Ημερομηνία: 10-14 Φεβρουαρίου
2020
Εκθέματα: Τρόφιμα - Ποτά
Πληροφορίες: site: www.prod-expo.ru
AQUA- THERM MOSCOW
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία. Ημερομηνία: 11-14 Φεβρουαρίου
2020
Εκθέματα: Θέρμανση- ψύξη
Πληροφορίες: site: https://www.aquatherm-moscow.ru/en/
BIOFACH AND VIVANESS 2020
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 12-15 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Βιολογικά Προϊόντα
Πληροφορίες:
https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte

site:

ATRAX 20- INTERNATIONAL AMUSEMENTATTRACTION, PARK-RECREACTION EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 13-15 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Πάρκα αναψυχής
Πληροφορίες: site: https://www.atraxexpo.com/en/
INHORGENTA MUNICH 2020
Πόλη:
Μόναχο,
Γερμανία.
Ημερομηνία:
14-17
Φεβρουαρίου 2020. Εκθέματα: αργυροχρυσοχοΐας
Πληροφορίες: site: https://www.inhorgenta.com/index.html
τηλ: +49 89 949-11398 , e-mail: info@inhorgenta.de
GULFOOD 2020
Πόλη: Ντουμπάι . Ημερομηνία: 16-20 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: εμπόριο τροφίμων και ποτών
Πληροφορίες: site: https://www.gulfood.com/
INGREDIENTS
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία. Ημερομηνία: 18-20 Φεβρουαρίου
2020. Εκθέματα: Τρόφιμα και πρώτες ύλες
Πληροφορίες: site: www.prod-expo.ru
CNR EURASIA BOAT SHOW 2020
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 21/02/20-01/03/20
Εκθέματα: Θαλάσσια οχήματα, εξοπλισμός
Πληροφορίες: site: http://cnravrasyaboatshow.com/?ln=2
BUILDEXPO & SOLAREXPO 2020 - ETHIOPIA
Πόλη: Addis Ababa, Αιθιοπία
Ημερομηνία: 24-26 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Συστήματα συμπυκνωμένης ηλιακής ενέργειας
(CSP) και συγκεντρωμένα φωτοβολταϊκά (CPV)
Πληροφορίες:
http://www.kremlianna.gr/el/kladikesektheseis-emporikes-apostoles/solarexpo-africa-2020aithiopia

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
424

ΓΣΝΕ

ΣΤΑΘΜΟΣ,

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

18

ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

ΦΦΘ)ΑΠΟ

ΤΗΝ
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ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ

ΤΩΝ

ΟΦΘ,

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΙΑΝ

ΚΤΗΡΙΩΝ

2020

ΕΩΣ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΤΟΥ

(ΠΑΙΔΙΚΟΣ
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ΦΕΒ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΓΡΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΞΥΓΟΝΟΥ

&

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ

ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΤΗΛ.2695360606
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ΓΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΗΝ

ΑΡΣΗ

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ

ΚΑΘΩΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΑΙ

ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΓΚΩΝ

ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΛ.210-8916263
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ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΦΑΚΕΛΟΙ

ΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΣ

ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΧΑΡΤΙ-ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ

ΕΤΗΣΙΕΣ

ΤΩΝ

ΓΙΑ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΦΟΡΕΩΝ

ΠΦΥ

ΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΣ

3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΗΛ. 2310252487
820

23/01/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΚΑΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

(ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΕΔ.

ΡΟΣΤΑΝ»

ΤΗΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.231331

8338
816

24/01/2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

(Ο/Α)

3

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

ΚΙΝΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΛ.210-3483161
821

24/01/2020
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΩΝ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

ΤΗΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΕΛΤΑ»

ΤΗΛ.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

2313 300500
817

27/01/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΟΚΤΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

(8)

ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

(4)

ΕΤΩΝ

ΛΕΜΒΩΝ

ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΗΛ.210 6551691

ΚΑΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΙΑ
ΟΚΤΩ

ΤΗΝ
(8)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ





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.

