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Διοργάνωση Σεμιναρίων Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίμων από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά
του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – μέλη του με αντικείμενο
εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίμων
και σε όσους εμπλέκονται με τη διαχείριση τροφίμων με
οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της διατροφικής αλυσίδας,
διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις «Βασικές αρχές
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων», σύμφωνα με την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/
17.08.2007.
Στόχος των σεμιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην
παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίμων με ασφάλεια
και η προστασία των καταναλωτών , σύμφωνα με τον
Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίμων. Τα σεμινάρια είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το
καθένα και πραγματοποιούνται στην αίθουσα σεμιναρίων του
ΒΕΘ – Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος. Το κόστος συμμετοχής
ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να
καταβληθεί συγχρόνως με την κατάθεση της αίτησης στο
Οικονομικό
τμήμα
του
Επιμελητηρίου.
Απαραίτητη
προϋπόθεση για τα μέλη του ΒΕΘ είναι η ταμειακή
τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή της ετήσιας
συνδρομής τους. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένη
και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο
τμήμα Θεμάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Στατιστικής,
Ερευνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, αρμόδιος
κ.Γ.Δεληχάτσιος, στο τηλέφωνο : 2310-241383
και στο
email:sme-industry@veth.gov.gr.

Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις για ΜΜΕ, μέσω
διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδας-Βουλγαρίας

του

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 προχώρησε
στην προδημοσίευση της 5ης πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης για τη
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη και
επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές», που θα ανοίξει στις 15
Φεβρουαρίου 2019. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Οικονομίας, για πρώτη φορά στα προγράμματα εδαφικής
συνεργασίας, μια πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις της
διασυνοριακής περιοχής. Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη
επένδυση (ανά πρόταση) ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και η
μέγιστη στις 600.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη επιχορήγηση ανά
μεμονωμένη επιχείρηση είναι 200.000 ευρώ για τριετή περίοδο.
Περισσότερα στην πρόσκληση του προγράμματος :
http://www.greece-bulgaria.eu/article/83_5th-Call-for-proposalsunder-Priority-Axis-1 , http://www.greece-bulgaria.eu/call-forproposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CPINTERREG-V-A-
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Χειμερινές εκπτώσεις
Φεβρουαρίου 2019

από

14

Ιανουαρίου έως 28

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερινές
εκπτώσεις έτους 2019 θα αρχίσουν τη Δευτέρα 14
Ιανουαρίου και θα λήξουν την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου
2019. Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την
αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των
αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση,
επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε
περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων
ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης
επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη
του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική
επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν
διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων,
θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου
ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη
περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν
επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. Ο
τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η
μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να
μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε
περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η
παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα,
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατά την διενέργεια
των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από
τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν
επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.
Τέλος,
υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν.
4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν
προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της
χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 20
Ιανουαρίου 2019. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019: 11 π.μ - 6 μ.μ. Περισσότερες
πληροφορίες : Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,
ΤΗΛ.2310548876, 2310547887, FAX: 2310538263 e-mail:
empsylth@otenet.gr www.tradesupport.gr
Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) μας
ενημέρωσε
ότι
από
07/01/2019
άνοιξαν:
α) οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις από τα
νησιά της πιλοτικής φάσης (για παραστατικά από 01/07/2018
έως 31/12/2018) και
β) οι αιτήσεις συμμετοχής για τις επιχειρήσεις με έδρα στο
σύνολο της νησιωτικής χώρας (πλην Εύβοιας, Κρήτης και
Λευκάδας).
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
https://metaforikoisodynamo.gr/Last/1077?utm_source=newsl
etter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_te
rm=2019-01-10

Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Η Εφαρμογή της Κυκλικής
Οικονομίας στη Γεωργία και την Κτηνοτροφία».

Παροχή αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών φοροτεχνικών
έτους 2019

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης ZOOTECHNIA 2019, θα
πραγματοποιηθεί Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα:
«Η
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ». Το συνέδριο συνδιοργανώνεται
από την ΔΕΘ-HELEXPO και την εταιρεία SUCCESS IKE, υπό
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, και θα
πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου – 01 Φεβρουαρίου στο
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Σημειώνεται ότι στόχος της
Ε.Ε. για την επόμενη 10ετία είναι η εφαρμογή της Κυκλικής
Οικονομίας, η οποία θα αποτελέσει το επόμενο μοντέλο
αξιοποίησης φυσικών πόρων και την πρωτοποριακή
τεχνολογία στην αειφόρο γεωργία και κτηνοτροφία. Το
συνέδριο θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και ανταλλαγής
τεχνογνωσίας σημαντικών αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ειδικών
επιστημόνων, εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών φορέων. Ο
απώτερος στόχος είναι η καθιέρωση ετήσιας Διεθνούς
Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας, η οποία θα συνδιοργανωθεί
από τη ΔΕΘ-HELEXPO και τη SUCCESS IKE. Η πρώτη
έκθεση θα λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2019. Τέλος, σας
ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και
δηλώνεται μέσω: Α) Της Γραμματείας Συνεδρίου στα
παρακάτω
τηλέφωνα,
Β)
Του
Email
agrocicle@successgroup.gr , Γ) Καταχώρησης στο site του
Συνεδρίου https://www.agrocircle.net/

To Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μας γνωρίζει ότι:

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για το νέο Ν.4583/18/12/2018Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος – σε συνεργασία
με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια- θα πραγματοποιήσει
συνάντηση για την ενημέρωση των στελεχών των
Επιμελητηρίων περί των αλλαγών στο νέο Νόμο.4583/28-122018- Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη
διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων- την Δευτέρα 14/01/2019
στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (14:00-16:00 μμ,
ος
Πανεπιστημίου 44, 2 όροφος) και την Δευτέρα 28/01/2019
στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (11:00 πμ –
ος
13:00 μμ, Αριστοτέλους 27 – 2
όροφος, αίθουσα
Θεσσαλονίκη) .

Ενημερωτική
εκδήλωση
με
Θέμα
«Δυνατότητες
Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων»
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με Θέμα :
«Δυνατότητες
Χρηματοδότησης
Εξωστρεφών
Επιχειρήσεων» την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα
14.30 στο κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα. Σκοπός
της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ελληνικών
επιχειρήσεων για τις εξής θεματικές ενότητες: Παρουσίαση
των χρηματοδοτικών εργαλείων
που διαθέτουν οι
Τράπεζες: Διαθέσιμες λύσεις και προαπαιτούμενα,
Παρουσίαση δυνατοτήτων που προσφέρει ο Οργανισμός
Ασφάλισης
Εξαγωγικών
Πιστώσεων
(ΟΑΕΠ),
Παρουσίαση των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ που
προκηρύχθηκαν πρόσφατα από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Δήλωση συμμετοχής στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWqQm6L
N18tOStfbMtdZrAPPJ2m1Z9tMuA84qDELXDYq_qQ/view
form

•
το σεμινάριο της Αναγκαίας Εκπαίδευσης με θέμα
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» και εισηγητή τον κ. Διονύση
Παπαγεωργακόπουλο ,Ορκωτό Ελεγκτή θα πραγματοποιηθεί
από Δευτέρα έως Πέμπτη 14 έως 17 Ιανουαρίου 2019 και
ώρες 17:00 με 22:00,
•
το σεμινάριο της Αναγκαίας Εκπαίδευσης με θέμα
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα- Φορολογικό Μέρος»
και
εισηγητή τον κ. Χρήστο Γιαννόπουλο, τ. Γενικό Διευθυντή
Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και
ώρες 17:00 με 22:00 και
•
το σεμινάριο της Αναγκαίας Εκπαίδευσης με θέμα
«Το νέο νομικό καθεστώς των ανωνύμων εταιρειών από την 1
Ιανουαρίου 2019 και οι νέοι κανόνες δημοσιότητας στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» και εισηγητή τον κ. Γεράσιμο
Γεωργόπουλο, Προϊστάμενο Τμήματος Εταιρικού Δικαίου &
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη και την Παρασκευή 24 και 25 Ιανουαρίου2019 και
ώρες 17:00 έως 22:00. Περισσότερες πληροφορίες στο
σύνδεσμο:
http://www.oee.gr/2018/11/13/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE
%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%
CE%AF-2/

Ανοικτή
Εκδήλωση
Ενημέρωσης
Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών- Απαιτήσεις Προσαρμογής στο νέο Νόμο
(Αναλυτική Παρουσίαση & Αλλαγές στην Ασφαλιστική
Διαμεσολάβηση)
Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος-ΕΑΔΕ- με
την στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών-ΕΕΑθα πραγματοποιήσει ανοικτή εκδήλωση για ασφαλιστικούς
Διαμεσολαβητές την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου και ώρα 14:00
– 18:00 στο ξενοδοχείο Divani Caravel – Αίθουσα
«Μακεδονία»- στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής έκθεσης
money show , προκειμένου να γίνει ενημέρωση για τον
ψηφισθέντα νέο νόμο 4583/2018, που ενσωμάτωσε την Οδηγία
2016/97 – IDD – Περί Ασφαλιστικής Διανομής & την
Κωδικοποίηση του νόμου Ν.1569/85 και του Π.Δ 190.

Πρόσκληση σε σεμινάριο από την BELT AND ROAD
ASSOCIATES
«Τι πρέπει να περιλαμβάνει το επενδυτικό σας σχέδιο
(Business Plan) ώστε να προσελκύσετε επενδυτικά κεφάλαια.
Πώς θα προσελκύσετε επενδυτικά κεφάλαια από την Κίνα».
Ένα Σεμινάριο για κάθε επιχειρηματία που επιθυμεί να
αναζητήσει επενδυτικά κεφάλαια για την επιχείρησή του, είτε
από το τραπεζικό σύστημα, είτε από εγχώριους ιδιώτες
επενδυτές, είτε από ξένους επενδυτές. Ημερομηνία: 20
Ιανουαρίου 2019. Ώρα: 16:00-18:00. Τόπος: EURASIAN
MONEY SHOW 2019, ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL
(Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα), ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΑΟΥΣΑ.
Η συμμετοχή στην παρουσίαση είναι ελεύθερη. Οι θέσεις για
την εκδήλωση είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Κλείσιμο
θέσεων
στο
email
info@beltandroadassociates.com.
Για
πληροφορίες
επικοινωνήστε στο info@beltandroadassociates.com ή στο
6974910050. Το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε
να
το
βρείτε
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.moneyshow.org/system/uploads/asset/data/230/EU
RASIAN_MONEY_SHOW_2019.pdf

Δωρεάν Ημερίδα με θέμα: «Η εφαρμογή του Νόμου 4342:2015
μέσω της εγκατάστασης Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001»
Η TÜV HELLAS ανακοινώνει ότι διοργανώνει την Παρασκευή, 25
Ιανουαρίου 2019, ανοιχτή ημερίδα στο ξενοδοχείο Αmalia Hotel
(Αμαλίας 10, Αθήνα) και ώρα 10:00 πμ.- 15:00 μμ. με θέμα: « Η
εφαρμογή του Νόμου 4342/2015 μέσω της εγκατάστασης
Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO
50001». Στην ημερίδα , θα γίνει εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τις
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 50001: 2011&2018, την συσχέτισή
του με τις απαιτήσεις του Νόμου 4342/2015 αναφορικά με το εθνικό
θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και παράλληλα θα
παρουσιαστούν αναλυτικά τα απαιτούμενα βήματα για την διενέργεια
μιας ενεργειακής επιθεώρησης. Τέλος θα παρουσιαστούν υπό μορφή
«case studies» εφαρμογές Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης
σύμφωνα με πρότυπο ISO 50001 σε γνωστές και πρωτοπόρες
επιχειρήσεις στον τομέα αυτό. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα
αποσταλεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Μπορείτε
δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 11/01/ 2019,
συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην σχετική φόρμα. Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://www.tuvnord.com/index.php?id=25076 .

eLearning Προγράμματα
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πωλήσεων

από

το

Οικονομικό

Αποτελεσματικές Πωλήσεις 1: Ο Επαγγελματίας Πωλητής. Η
επιτυχημένη πώληση έχει συγκεκριμένα στάδια εμπλοκής του πωλητή
με τον πελάτη καθένα από τα οποία απαιτεί εξειδικευμένες ενέργειες
και χειρισμούς από την πλευρά του πωλητή. Το πρόγραμμα
εξοικειώνει τον σπουδαστή με όλα τα στάδια του κύκλου πώλησης
ξεκινώντας από την προσέγγιση του πελάτη/ άνοιγμα της πώλησης
μέχρι τη δέσμευση του πελάτη/ κλείσιμο της πώλησης. Μάθετε
περισσότερα
στο
σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/courses/tehnikes-pwlisewn-elearningaueb.html
Αποτελεσματικές Πωλήσεις 2: Ο Πωλητής Σύμβουλος.
Τοπρόγραμμα παρουσιάζει την ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας
διαφορετικής φιλοσοφίας πώλησης, προσέγγιση η οποία εδράζεται
στην απαίτηση των πελατών ο σημερινός πωλητής να λειτουργεί ως
σύμβουλος για αυτούς βοηθώντας να δώσουν τις βέλτιστες λύσεις
στα προβλήματα τους.
Μάθετε περισσότερα στο σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/courses/consultative-selling.html
Key Account Management
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος οι
συμμετέχοντες θα κατηγοριοποιούν τους πελάτες τους ανάλογα με τη
στρατηγική σημασία που έχουν για την εταιρεία τους, θα
διαμορφώνουν ένα αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο πελατών Key
Account και θα εδραιώνουν ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες που
έχουν χαρακτηρίσει ως Key Accounts. Μάθετε περισσότερα στο
σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/courses/key-accountmanagement.html
Κατάρτιση Πωλήσεων -ΙΠΕ
Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα
γνωστικά εφόδια σε θέματα που αφορούν αρχές πωλήσεων, τη
συμπεριφορά του πελάτη, την εξυπηρέτηση πελάτη, κτλ καθώς και
πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την αύξηση
της αποτελεσματικότητας, τις αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας,
τις τεχνικές διαπραγματεύσεων με πελάτες ώστε να μπορούν μέσω
των γνώσεων που θα αποκομίσουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν
επιτυχημένα πωλήσεις. Έχει σχεδιαστεί για άτομα τόσο με εκτενή όσο
και με περιορισμένη εμπειρία στις πωλήσεις, τα οποία επιθυμούν να
αποκτήσουν σύγχρονη κατάρτιση και εξειδίκευση στη νευραλγική
αυτή λειτουργία των επιχειρήσεων και να προσθέσουν ένα σημαντικό
προσόν στο βιογραφικό τους που θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους
στις πωλήσεις και θα προάγει την καριέρα και την επιτυχία τους.
Μάθετε
περισσότερα
στο
σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/courses/katartisi-pwlisewn-ipe.html
Έναρξη 14 Φεβρουαρίου 2019, Εγγραφές έως 31.01.2019. Τηλ.
Επικοινωνίας: 210 8203753 (12.00-15.00). Το Email μας είναι:
secretary@elearning.aueb.gr . Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, Αθήνα
11251.

ΣτΕ:
Συνταγματική
(κατά
πλειοψηφία)
λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές!

η

Η πλειοψηφία του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου
της Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη λειτουργία
των καταστημάτων κατά τις Κυριακές. Ειδικότερα, η
επταμελής σύνθεσης του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ με
πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ράμμο και
εισηγητή τον πάρεδρο Ιωάννη Μιχαλακόπουλο (ο
τελευταίος μειοψήφησε) έκρινε κατά πλειοψηφία με
την υπ΄ αριθμ. 18/2019 απόφασή της ότι δεν
παραβιάζει
την
συνταγματική
αρχή
της
αναλογικότητας η υπ’ αριθμ. 75812/6.7.2017
απόφαση του τότε υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης Δήμου Παπαδημητρίου με την οποία
καθορίστηκαν οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η
προαιρετική
λειτουργία
των
εμπορικών
καταστημάτων τις Κυριακές. Ακόμα, κρίθηκε ότι η εν
λόγω υπουργική απόφαση δεν παραβιάζει τη
συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς η
εξαίρεση λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις
Κυριακές δεν εισήχθη αδιακρίτως, αλλά μόνο στο
αναγκαίο και ικανό μέτρο, δηλαδή σε περιφέρειες και
περιοχές στις οποίες διαπιστωμένα υφίσταται
αξιόλογη -σε εθνική κλίμακα- τουριστική κίνηση.
Επίσης, κρίθηκε ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση
επιδιώκει θεμιτό και πρόδηλο σκοπό γενικού
συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στο τομέα του
τουρισμού, η τόνωση και η ενίσχυση του οποίου
(τουρισμού) είναι αναγκαία, καθώς αποτελεί βασικό
τομέα της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα
ενισχύεται και ο ανταγωνισμός, ενώ η λειτουργία των
καταστημάτων κατά τις Κυριακές αφορά μέρος της
χώρας και συγκριμένες περιόδους του έτους,
αναφέρει το ΣτΕ, έτσι ώστε να μην τίθεται ζήτημα
μετατροπής της εξαίρεσης σε κανόνα. Παράλληλα,
απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι αιτήσεις
ακύρωσης ως αβάσιμες και έγιναν δεκτές οι
παρεμβάσεις υπέρ της ισχύος της εν λόγω
υπουργικής
απόφασης,
της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού,
του
Συνδέσμου
Ελληνικών
Τουριστικών
Επιχειρήσεων,
του
Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, κ.λπ.
Η μειοψηφία
Οι σύμβουλοι Επικρατείας Ηλίας Μάζος και Χριστίνα
Σιταρά,
καθώς
και
ο
πάρεδρος
Ιωάννης
Μιχαλακόπουλος, μειοψηφούντες υποστήριξαν ότι η
επίμαχη υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των
καταστημάτων κατά τις Κυριακές παραβιάζει τη
συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, τον
ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη και την 106η διεθνή
σύμβαση εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού
Εργασίας. Επίσης, η μειοψηφία επισημαίνει ότι η
απόφαση της Ολομέλειας τους ΣτΕ του 2017
(100/2017), που έκρινε αντισυνταγματική και μη
νόμιμη την λειτουργία των καταστημάτων κατά τις
Κυριακές, έχει την δέουσα τεκμηρίωση.
Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει Ελληνική Συνομοσπονδία
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και 28 ακόμα
φορείς. Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ το
2017 με τον τότε πρόεδρο της Σωτήρη Ρίζο, είχε
κρίνει, μεταξύ των άλλων, ότι «το Σύνταγμα
κατοχυρώνει για τους πάσης φύσεως εργαζομένους
και απασχολούμενους (ελεύθερους επαγγελματίες,
κ.λπ.) το δικαίωμα ελεύθερου χρόνου και της
απόλαυσης του ατομικού και τους από κοινού με την
οικογένεια τους, ως τακτικό διάλειμμα της
εβδομαδιαίας εργασίας». (ΠΗΓΗ: ΑΠΕ).

Ανακοίνωση: Κατάλογος κατασκευών στην Τουρκία
Το Τούρκικο Προξενείο Θεσσαλονίκης με ανακοίνωσή του μας
ενημερώνει για τον κατάλογο κατασκευών που δραστηριοποιείτε στα
οικοδομικά υλικά από το 1973. Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται για
εισαγωγές και εξαγωγές από και προς την Τουρκική αγορά μπορούν
να επωφεληθούν από τον κατάλογο κατασκευών.. Για περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.
https://www.yapikatalogu.com/en

Γεωργία - Νέος κανονισμός για τα πρότυπα που πρέπει να
πληρούν τα δομικά υλικά στη
γεωργιανή αγορά – Νέος τελωνειακός κώδικας
Βάσει του νέου τεχνικού κανονισμού (Decree №541 of the
Government of Georgia), οι εγχώριοι παραγωγοί και οι εισαγωγείς
δομικών υλικών, σε πρώτη δε φάση τσιμέντου, οπλισμού
σκυροδέματος (armature), ηλεκτρικών καλωδίων και πλαστικών
σωλήνων, οφείλουν να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να
διαθέτουν πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση των
υλικών αυτών προς τις απαιτήσεις του κανονισμού. Τα ειδικά
πρότυπα για κάθε επιμέρους δομικό υλικό καθορίζονται από την
Εθνική Υπηρεσία Προτύπων & Μετρολογίας. Η θέση σε ισχύ του
νέου κανονισμού θα ξεκινήσει την 15η Ιανουαρίου 2019. Ο νέος
κανονισμός αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αυστηροποίηση των
όρων στην οικοδομική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων ως προς τα
συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, την προστασία από το
θόρυβο, τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, τη χρήση
αντιολισθητικών υλικών, την προστασία των κτιρίων από
πυρκαγιές, την πρόβλεψη προσβασιμότητας για μετακίνηση των
ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ. Σημειώνεται περαιτέρω ότι από 1η
Ιανουαρίου 2019 τίθεται σε ισχύ ο νέος τελωνειακός κώδικας , ο
οποίος συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ, επιτρέποντας την
αξιοποίηση του καθεστώτος ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών με
την ΕΕ. Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας - Τηλέφωνο: 00995322942858,
ΦΑΞ: 00995322 941886, Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-tbilisi@mfa.gr .
(Πηγή: «ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ» Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών
Πληροφοριών Δεκεμβρίου 2018, Υπουργείο Εξωτερικών Β8
Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης).

Καναδάς - Θέση σε ισχύ νέων κανόνων ασφαλείας τροφίμων
Στις 15 Ιανουαρίου 2019 πρόκειται να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες
για
την
ασφάλεια
τροφίμων
(http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/eng/1512149177555/1512149
203296) . Την εποπτεία τήρησης έχει ο Καναδικός Οργανισμός
Επιθεώρησης Τροφίμων (Canadian Food Inspection Agency –
CFIA),στον δικτυακό τόπο του οποίου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές
πληροφορίες (www.inspection.gc.ca) . Γραφείο ΟΕΥ Οττάβα Τηλέφωνο:+1 613 238 6271 (3), ext. 105, ΦΑΞ: +1 613 238 5676,
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-ottawa@mfa.gr . (Πηγή: «ΓΝΟΥΣ
ΠΡΑΤΤΕ»
Μηνιαίο
Δελτίο
Επιχειρηματικών Πληροφοριών
Δεκεμβρίου 2018, Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Διεύθυνση
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης).

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου
Εξωτερικών
απέστειλε
το
μηνιαίο
ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης
«Γνους Πράττε» για τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ:
210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε το
ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
ειδήσεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ
Βρυξελλών για τον μήνα Δεκέμβριο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στις
Βρυξέλλες
(www.agora.mfa.gr/be58
),
e-mail:
ecocombrussels@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΠΓΔΜ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Νo 28 Ιανουάριος 2019 με θέμα
«Επισκόπηση
οικονομικών,
εμπορικών
και
επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , τηλ:
+389 2 3129456, 3129458, φαξ: +389 2 3129441, e-mail:
ecocom-skopje@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για
την Ρουμανία μηνός Δεκεμβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104
),
e-mail:
ecocombucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57
24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Τροποποίηση Κορεατικής νομοθεσίας για τις ετικέτες και ενδείξεις πάνω σε
συσκευασίες προϊόντων
Το Κορεατικό Υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων πρόκειται να τροποποιήσει προς το αυστηρότερο τις ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν τις ετικέτες και τις ενδείξεις προβολής-προώθησης που επιτρέπεται να φέρουν τα προϊόντα πάνω στη
η
συσκευασία τους (Act on Labelling and Advertising of food products), οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 14 Μαρτίου 2019. Οι
βασικότερες αλλαγές στη σχετική νομοθεσία έχουν ως εξής: 1. Λεπτομερής περιγραφή συστατικών και ιδίως του αλατιού (sodium), 2.
Ακριβής περιγραφή του ονόματος της παραγωγού εταιρείας και του προϊόντος. Απαγορεύονται: περιφραστικοί όροι που μπορούν να
εκληφθούν ως μέσα προώθησης, μέσα προώθησης πωλήσεων εάν απαιτούν προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών, μηνύματα που
υπονοούν θετικές επιπτώσεις στην υγεία, χωρίς να πιστοποιούνται κ.α.], 3. Το ως άνω Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει
ανά πάσα στιγμή κατά πόσον τα αναγραφόμενα στη συσκευασία του προϊόντος ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ - Τηλέφωνο: +82-2-7291397, ΦΑΞ: +82-2-7291402, Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-seoul@mfa.gr (Πηγή: «ΓΝΟΥΣ
ΠΡΑΤΤΕ» Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών Δεκεμβρίου 2018, Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης).

Επιχειρηματική αποστολή στο Κοτζάελι της Τουρκίας, 6 10 Μαρτίου 2019

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 07- 10 Μαρτίου 2019

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 6 – 10 Μαρτίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων
«AGRICULTURE AND SERA, GARDEN AND ORNAMENTAL
PLANT FAIR», από την εταιρία “Orion Fair Services and Public
Relations Company» στην Τουρκία – Kocaeli - στο Kocaeli
Internatiοnal Exhibition Center- με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα
στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς: Αγροτικά Μηχανήματα, Άρδευση, Θερμοκήπια,
Λιπάσματα,Εξοπλισμοί
κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (05 -08 Μαρτίου 2019) το
Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου
από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα
έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (05 -08 Μαρτίου 2019)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν
να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι
τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην
έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο
να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ
πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο
selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις 18.02.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://dogumarmaratarimfuari.com/ .

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία
με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
ης
αποστολή στα πλαίσια της 14 Διεθνούς Εμπορικής Έκθεσης
Μηχανημάτων
Επεξεργασίας
Τροφίμων
και
Ειδών
Συσκευασίας στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 0710 Μαρτίου 2019 και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις
Istanbul CNR EXPO Yesilkoy. Το Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος
του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο νύχτες με πρωινό, το
κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο
και αντιστρόφως καθημερινά καθώς και δωρεάν εισιτήριο για
την είσοδο στην έκθεση. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο email: info@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Με την
επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 100 €/
άτομο για την κάλυψη τμήματος κόστους των εξόδων του
Επιμελητήριου καθώς και των ακυρωτικών του ξενοδοχείου.
Η συμμετοχή στην έκθεση για παλιά και νέα μέλη του
Επιμελητηρίου είναι έως δύο άτομα. Τα μέλη του
Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις
επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους. Η κατάθεση γίνεται
στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Για
περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ: 211
7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Σμύρνη της Τουρκίας, 6 10 Μαρτίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 6 – 10 Μαρτίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί
η Διεθνής Έκθεση
Επίπλου «IZMIR
FURNITURE», από την εταιρία “Efor Fair» στην Τουρκία –
Izmir - στο Fuar Izmir - με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους
τομείς:Έπιπλα σπιτιού, κραβατοκάμαρες, παιδικά έπιπλα,
τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες, πολυθρόνες και αξεσουάρ για
έπιπλα. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση
από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3
μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς
και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (05 -08 Μαρτίου 2019) το
Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου
από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα
έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (05 -08 Μαρτίου 2019)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν
να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι
τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην
έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο
να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ
πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο
selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις 18.02.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.modekofair.com/en/ .

Ευρωπαϊκά προγράμματα
επιχειρήσεων

προώθησης

ευρωπαϊκών

1. Επιχειρηματική αποστολή στο Μεξικό στο πλαίσιο του
προγράμματος Cosmetics4Wellbeing (25.02.-01.03.2019)
Τα cluster καλλυντικών και κοσμητολογίας Γαλλίας, Ισπανίας,
Πορτογαλίας και Ρουμανίας θα διοργανώσουν επιχειρηματική
αποστολή στο Mεξικό στο πλαίσιο του Προγράμματος
Cosmetics4Wellbeing, το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να
επικοινωνήσουν σχετικά με την υπεύθυνη του προγράμματος
(Project Manager, International Relations Director κα
Ségolène LELOUTRE: sleloutre@cosmetic-valley.com) .
Πρεσβεία στην Πόλη του Μεξικού - Τηλ.: (+5255) 55202070 ,
Fax: 0052 55200948, Ε-mail: grem.mex@mfa.gr , Web-Site:
www.mfa.gr/mexico .
2. Πρόγραμμα δράσεων εξωστρέφειας ευρωπαϊκών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Σιγκαπούρη 2019
«Business Avenues on South east Asia»
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα EU Business Gateway
προβλέπονται να πραγματοποιηθούν εντός του 2019 πέντε
επιχειρηματικές αποστολές στη Σιγκαπούρη σε συνδυασμό
με άλλη χώρα της
ASEAN στους τομείς:
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Υδάτων (18-22 Μαρτίου)
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (17-22 Ιουνίου)
Υγείας και Ιατρικών Τεχνολογιών (29 Ιουλίου-2 Αυγούστου)
Βιολογικά Τρόφιμα και Ποτά (1-7 Σεπτεμβρίου)
Τεχνολογίες Κατασκευών και Κτιρίων (4-10 Νοεμβρίου)
Σκοπός των δράσεων είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των
ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αντίστοιχες της
Σιγκαπούρης και άλλων χωρών της ΝΑ Ασίας, με στόχο τη
διείσδυση των πρώτων στην αγορά των τελευταίων και την
ανάπτυξη συνεργιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν αντλούν
πληροφόρηση και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην
ιστοσελίδα: https://www.eu-gateway.eu/ . Γραφείο ΟΕΥ
Σιγκαπούρης - Τηλέφωνο: +65 67323015, ΦΑΞ: +65
67323012, Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-singapore@mfa.gr .
(Πηγή: «ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ» Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών
Πληροφοριών Δεκεμβρίου 2018, Υπουργείο Εξωτερικών Β8
Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης).

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (Συνέχεια)

ZOOTECHNIA
Πόλη: ΔΕΘ-Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου- 3 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: κτηνοτροφία & πτηνοτροφία
Πληροφορίες: Site: http://zootechnia.helexpo.gr/ , τηλ: 2310 291
101, e-mail: zootechnia@helexpo.gr

FOOD EXPO GREECE 2019
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Πληροφορίες: Site: https://foodexpo.gr/ , τηλ: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr

η

6 ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 01-04 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Πληροφορίες: Site: https://expotrof.gr/ , τηλ: 210 96 10 135, φαξ:
210 36 44 285, e-mail: info@expotrof.gr
REGIONAL AGENDA
Πόλη: ΠΕΑΚ Δημήτριος Τόφαλος, Πάτρα
Ημερομηνία: 07-10 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Τουριστικά προϊόντα, προϊόντα γαστρονομίας
Πληροφορίες: κα Δήμητρα Χαντζή και κα Ειρήνη Ψαχούλια, τηλ:
210 36 10 265, 210 36 22205,
69813113209, e-mail:
info@edpa.gr
AQUATHERM
Πόλη: M.E.C. Παιανίας Αθήνα
Ημερομηνία: 8-11 Φεβρουαρίου 2019
η
Εκθέματα: 4 Διεθνής Έκθεση Θέρμανσης και Κλιματισμού,
συστημάτων
εξαερισμού,
ύδρευσης,
ειδών
υγιεινής,
περιβαλλοντικής τεχνολογίας, πισίνας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
Πληροφορίες: Site: http://aquatherm.helexpo.gr/el , τηλ:
2310291232, φαξ: 2310291553 e-mail: aquatherm@helexpo.gr

OENOTELIA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Οίνου και Αποσταγμάτων
Πληροφορίες: Site: https://oenotelia.gr/ , τηλ: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
CARAVANA
Πόλη: Λέουβαρντεν, Ολλανδία
Ημερομηνία: 17-22 Ιανουαρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Ειδών Κατασκήνωσης
Πληροφορίες:
site:https://caravana.eu/en/,
f.beekink@wtcexpo.nl, τηλ: 058 – 2941 500

e-mail:

MODEFABRIEK
Πόλη: Άμστερνταμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 20-23 Ιανουαρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Μόδας
Πληροφορίες: site: https://www.modefabriek.nl/en/ , email:askmeanything@modefabriek.nl, τηλ: +31 (0) 20 –
4421960

INFACOMA
Πόλη: M.E.C. Παιανίας Αθήνα
Ημερομηνία: 8-11 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Κατασκευές.
Πληροφορίες: Site: http://infacoma.helexpo.gr/ , τηλ: 2310 291
548, e-mail: infacoma@helexpo.gr

BIOVAK
Πόλη: Τσβόλε, Ολλανδία
Ημερομηνία: 23-24 Ιανουαρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Βιολογικών Τροφίμων
Πληροφορίες: site: https://www.bio-beurs.nl/ , τηλ:
+31(0)58 – 2941 500, e-mail:
info@bio-beurs.nl

HORECA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 8-11 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Τουριστική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: https://horecaexpo.gr/ , τηλ: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr

WEBWINKEL VAKDAGEN
Πόλη: Ουτρέχτη, Ολλανδία
Ημερομηνία: 23-24 Ιανουαρίου 2019
Εκθέματα: Διαδικτυακή Διαφήμιση
Πληροφορίες: site: https://www.webwinkelvakdagen.nl/nl,email:info@ogz.nl, τηλ:040-280 84 00
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16 ARTOZA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-25 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: αρτοποιία και ζαχαροπλαστική .
Πληροφορίες: Site: www.artoza.com , τηλ: 210 5242100, email: info@forumsa.gr
DETROP
Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 2-4 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά, μηχανήματα, εξοπλισμός &
συσκευασία
Πληροφορίες: Site: http://detropboutique.helexpo.gr/ , τηλ: +30
2310 291 142, 291 201, e-mail: detrop@helexpo.gr
KEM FRANCHISE
Πόλη: MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Αθήνα
Ημερομηνία: 15-18 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Franchise
Πληροφορίες: Site : https://kemexpo.gr/ , τηλ: 0030 2106084550, φαξ: 0030 210-6084559, e- mail: sales@kemexpo.gr

BOUWPLAN
Πόλη: Άσσεν, Ολλανδία
Ημερομηνία: 24-26 Ιανουαρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής έκθεση μόδας δερμάτινων και γούνινων
ενδυμάτων
Πληροφορίες: site: http://www.beursbouwplan.nl/ , τηλ:
0529-462332, e-mail: sales@planeffect.com
ISE INTERGRATED SYSTEMS EUROPE
Πόλη: Άμστερνταμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 4 – 8 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Τεχνολογικά Εκθέματα και Καινοτομίες
Πληροφορίες: site: https://www.iseurope.org/ ,τηλ: +31 20
240 2421, e-mail: tveldhuyzen@iseurope.org
ART ROTTERDAM
Πόλη: Ρότερνταμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 7-10 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τέχνης
Πληροφορίες:
site:
http://www.artrotterdam.com/users/128/content/contact/ENindex.html , τηλ: 0031 (0)10 742 02 58, e-mail:
info@artrotterdam.com

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
15/01/2019 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΛ.
26953-60606
21/01/2019 Α.Δ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Η/Ζ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΑ ΤΗΛ. 210-8916384
21/01/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313 308154
21/01/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018 ΤΗΛ.
2313-308154
21/01/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2313- 308154
22/01/2019 Α.Δ. 3/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΗΛ.2313-308-154
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22/01/2019 ΑΣ.Δ.4/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.2313-308-154
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30/01/2019 Α.Δ.Π25/18 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΗΛ.2313-323115
30/01/2019 Α.Δ Π23/18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΗΛ. 2313-323115
07/02/2019 Α.Δ. 02/19 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΗΛ.210-8705010
10/02/2019 Α.Δ.01/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΛ. 8341241
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
«ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

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
Επιμελτηρίων (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.

