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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Οργανισμός Enterprise Greece και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
«Προοπτικές Ανάπτυξης του Κλάδου των Δομικών Υλικών στον Αραβικό Κόσμο»
την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 16.00 στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς, Αίθουσα Αριστοτέλης ΙΙ Θεσσαλονίκη
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις συνθήκες πρόσβασης και τις ευκαιρίες εξαγωγής
προϊόντων και υπηρεσιών του κλάδου των δομικών υλικών στις αγορές της Μέσης Ανατολής.
Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι οι κ.κ. Π. Γκάσιος Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Θ. Ξυπολίας Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ και o κος Chris Kilbee
Senior Vice President της εταιρείας DMG Events η οποία διοργανώνει τις σημαντικότερες εκθέσεις δομικών υλικών στην ευρύτερη
περιοχή.
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.
Προσοχή : Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε για την παρουσία σας στην ημερίδα επικοινωνώντας με τον κ. Γεώργιο Δεληχάτσιο : Tηλ:
2310 241383, Fax: 2310232667, email: sme-industry@veth.gov.gr .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ

CLLD/LEADER
1η
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για Ιδιωτικά Έργα στο CLLD-1 / LEADER

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιχειρήσεις Πρακτική άσκηση

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.- Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), που έχει επιλεγεί ως Ομάδα
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την υλοποίηση του Τοπικού
Προγράμματος CLLD/LEADER για την περιοχή των Δήμων
Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου,
Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό
Θεσσαλονίκης, καλεί τους ενδιαφερόμενους/υποψήφιους
δικαιούχους να υποβάλουν τις προτάσεις τους (αιτήσεις
στήριξης) για τη χρηματοδότηση πράξεων ιδιωτικού
χαρακτήρα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που
είναι διαθέσιμη για την ένταξη πράξεων με την παρούσα
πρόσκληση
ανέρχεται
ενδεικτικά
στο
ποσό
των
3.732.500,00€ (συγχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους και
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΕΓΤΑΑ). Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) με : ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής
αίτησης στήριξης: 27-03-2019 και ώρα 13:00, ημερομηνία
λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 25-06-2019
και ώρα 15:00. Η πλήρης πρόσκληση με τα Παραρτήματά της
και αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
είναι
διαθέσιμα
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php

Όπως μας ενημερώνει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους ως
φορείς παροχής πρακτικής άσκησης, στις Πράξεις «Ανάπτυξη
των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με
χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» με Κωδικό ΟΠΣ 5011435 και
«Προώθηση στην απασχόληση ατόμων κοινωνικά ευπαθών
ομάδων» με κωδικό ΟΠΣ 5010656. Αντικείμενο των Πράξεων
αποτελεί η εφαρμογή ενός ολιστικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο
εφαρμόζοντας πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα,
θα οδηγήσει μακροχρόνια ανέργους και άτομα με χαμηλό
εισόδημα, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησής
τους. Συνολικά θα εκπαιδευτούν 1270 ωφελούμενοι και η
υλοποίηση των Πράξεων θα καλύψει αναλογικά το σύνολο των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Για την υποβολή των αίτησεών τους, οι
επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες των
πράξεων, http://061.ep.uhc.gr/
και http://062.ep.uhc.gr/
αντίστοιχα, μέχρι και τις 31/03/2019. Επισημαίνεται ότι η
εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν σημαίνει αυτόματα και την
επιλογή της επιχείρησης ως φορέα παροχής πρακτικής
άσκησης. Η επιλογή των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με τον Ανάδοχο υλοποίησης της κάθε πράξης.

Διαθέσιμη και για τη σύσταση ΕΠΕ η πλατφόρμα του e-ΥΜΣ
Διαθέσιμη και για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) είναι η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης
(e-ΥΜΣ), η οποία δίνει τη δυνατότητα σύστασης εταιρείας ακόμη και σε λιγότερο από δέκα λεπτά. Εντός του επόμενου μήνα, η
υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη και για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). Έτσι, θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, που
άρχισε να λειτουργεί από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς θα είναι, πλέον, εφικτή η εξ αποστάσεως σύσταση με πρότυπο καταστατικό
για όλες οι νομικές μορφές εταιρειών. (ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter|14.3.19).

Εγκατάσταση νέας έκδοσης στο παραγωγικό περιβάλλον
του ICISNET στο Υποσύστημα Ε.Φ.Κ.

Ευρωπαϊκές τελωνειακές διαδικασίες στο εμπόριο με το
ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) μας ενημερώνει ότι με την
εγκατάσταση νέας έκδοσης στο παραγωγικό περιβάλλον του
ICIS-net στο Υποσύστημα Ε.Φ.Κ. την Τρίτη 12/03/2019,
τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα ηλεκτρονική
διαδικασία υποβολής Αίτησης και έκδοσης Απόφασης
Επιστροφής του Ε.Φ.Κ, με πληρωμή των ποσών επιστροφής
μέσω ηλεκτρονικής πίστωσης των λογαριασμών των
δικαιούχων ή των φορέων συμψηφισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις των Α.1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β/28.02.2019) και
Α.1072/22.02.2019 (ΦΕΚ 750/Β/05.03.2019) Αποφάσεων
Διοικητή Α.Α.ΔΕ. Ειδικότερα: 1. Τα δικαιούχα επιστροφής
Ε.Φ.Κ.
πρόσωπα
(βιομηχανίες/βιοτεχνίες/ξενοδοχεία/
νοσηλευτικά-προνοιακά ιδρύματα και πλοία) θα υποβάλλουν
πλέον ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Τελωνείων (Icis net). 2.Η Απόφαση Επιστροφής
Ε.Φ.Κ. θα εκδίδεται από το αρμόδιο τελωνείο επιστροφής
μέσω του Icis net, στην οποία όμως έχουν προστεθεί νέες
λειτουργικότητες από τις ήδη υπάρχουσες. Στην Απόφαση
Επιστροφής θα καταχωρούνται πλέον και οι συμψηφισμοί σε
φορείς του Δημοσίου, στις περιπτώσεις που υπάρχουν
τελωνειακές, φορολογικές ή και ασφαλιστικές εισφορές. 3. Η
υφιστάμενη διαδικασία πληρωμών με την σύσταση πάγιων
προκαταβολών και την έκδοση επιταγών για την επιστροφή
του
Ε.Φ.Κ.
στους
δικαιούχους
(βιομηχανίες/βιοτεχνίες/ξενοδοχεία/νοσηλευτικά-προνοιακά
ιδρύματα, πλοία και εξαγωγείς) ή στους φορείς συμψηφισμού
(Τελωνεία, Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς) καταργείται
και η πληρωμή των ποσών επιστροφής θα πραγματοποιείται
απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πίστωσης των λογαριασμών
των δικαιούχων ή των φορέων συμψηφισμού. Για τη νέα
ηλεκτρονική διαδικασία έχει αναρτηθεί το σχετικό νομικό
πλαίσιο και αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής για τις αρμόδιες
Τελωνειακές Αρχές και τους δικαιούχους στην ενότητα
«Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης-Επιστροφές Ε.Φ.Κ.». 4.
Επιπροσθέτως, με τη νέα έκδοση υλοποιείται η δυνατότητα
εισαγωγής μηδενικής εγγύησης (GRN) στις διακινήσεις των
προϊόντων του άρθρου 90 (κρασιά) του Ε.Τ.Κ. στο εσωτερικό
της χώρας με ηλεκτρονικό Διοικητικό έγγραφο (e- ΔΕ).
Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 210-48.02.445, -2431, Fax : 21048.02.449, E-Mail : m.sylla@aade.gr , Url : www.aade.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο μας ενημερώνει για τις
«Ευρωπαϊκές τελωνειακές διαδικασίες στο εμπόριο με το ΗΒ
στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία». Oι ελληνικές
επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το ΗΒ ή που μεταφέρουν
εμπορεύματα μέσω του ΗΒ, θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις
διαδικασίες και τους κανόνες τόσο της ΕΕ όσο και του ΗΒ που
θα ισχύουν μετά το Brexit, ιδίως αν μέχρι στιγμής έχουν μικρή ή
καθόλου πείρα στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.
1
Βάσει των σχετικών Οδηγιών της Ευρ. Επιτροπής , οι
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί μία ελληνική επιχείρηση
που ενδιαφέρεται να εξάγει στο ΗΒ είναι οι εξής:
1. Εάν δεν το έχει ήδη κάνει, να καταχωρίσει την επιχείρησή
της στην εθνική τελωνειακή αρχή, για να πραγματοποιεί
συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΕ
2. Να εξετάσει κατά πόσον διαθέτει τις αναγκαίες τελωνειακές
άδειες, όπως για ειδικά καθεστώτα (αποθήκευση, μεταποίηση ή
για εμπορεύματα που υπάγονται στον κανόνα «ειδικής
χρήσης»).
3. Να ρωτήσει την εθνική τελωνειακή αρχή σχετικά με τις
υφιστάμενες τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις που
είναι διαθέσιμες για αυτήν, όπως π.χ. συνολικές εγγυήσεις.
4. Να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση για να της
χορηγηθεί η ιδιότητα του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα
(Authorised Economic Operator – AEO) από την εθνική
τελωνειακή αρχή.
5. Αν έχει εγγραφεί στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα για τον
ΦΠΑ2 στο ΗΒ, να εγγραφεί σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27.
6. Αν έχει καταβάλει ΦΠΑ στο ΗΒ το 2018, να υποβάλει τις
αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αρκετά πριν από τις 29 Μαρτίου
2019, ώστε να διεκπεραιωθούν πριν από αυτήν την
ημερομηνία.
7. Να μιλήσει με τους επιχειρηματικούς εταίρους της
(προμηθευτές, διαμεσολαβητές, μεταφορείς) διότι το Brexit
ενδέχεται να έχει επίσης επιπτώσεις και στην αλυσίδα
εφοδιασμού της.

Σεμινάριο με θέμα « “Φωτίζοντας” το νέο νόμο για τις Α.Ε.
- Business opportunity ή ένας ακόμη πονοκέφαλος; »
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιώς , ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς, ο Εμπορικός
Σύλλογος
Πειραιώς , ο
Πανελλήνιος
Σύλλογος
Εφοδιαστών
Πλοίων – Εξαγωγέων και ο
Σύνδεσμος
Εμπορικών Αντιπροσώπων & Διανομέων Πειραιώς σας
προσκαλούν σε Σεμινάριο με θέμα: « “Φωτίζοντας” το νέο νόμο
για τις Α.Ε. - Business opportunity ή ένας ακόμη πονοκέφαλος;
», τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 17.30, στην αίθουσα
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» του Εμπορικού & Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς (Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού, 2ος
όροφος), με ομιλητές τους κ.κ. :
Σταύρο
Κουμεντάκη,
νομικό σύμβουλο Τραπεζών και επιχειρήσεων, ιδρυτή και
Διευθύνοντα Εταίρο της εταιρείας «Κουμεντάκης &
Συνεργάτες» και Παναγιώτη Παπασπύρου, οικονομολόγο,
Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας
«Financial Management Consultants A.E.».

1

Σχετικές Οδηγίες της ΕΕ μπορούν να αναζητηθούν στο
σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawalel#heading_1.

Ημερίδα με Θέμα: Πρόγραμμα ΟΑΕΔ, Δεύτερη Ευκαιρία
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί
στην ημερίδα με Θέμα: Πρόγραμμα ΟΑΕΔ, Δεύτερη Ευκαιρία,
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα
ος
18:30 στην αίθουσα Θεσσαλονίκη του (Αριστοτέλους 27, 1
όροφος).

Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα 'Το Κτηματολόγιο στην
Κεντρική Μακεδονία
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και το Ελληνικό
Κτηματολόγιο σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα: Το
Κτηματολόγιο Ολοκληρώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 , ώρα έναρξης
17:00, στο Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ( Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 49 Θεσσαλονίκη

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Π.Δ. «Οργανισμός Φορέα Ενιαίας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.»)
Το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης μας ενημερώνει ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ: 6ΕΝΒ465Θ1Ω-4ΘΝ το υπ΄ αριθμ. 8/23.01.2019 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» , το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄8/23.01.2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε
διεθνή βάση δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας προς
επιχειρήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης, έργο BLUE_BOOST
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο BLUE_BOOST
(Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για
την περιοχή Αδριατικής - Ιονίου) και ειδικότερα στο πλαίσιο
πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών
καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και
Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), προσκαλεί Δημόσιους /
Ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις,
καθώς και Νέους Μη Θεσμικούς Φορείς Καινοτομίας (fab labs,
co-working spaces, innovation hubs κλπ) από όλη την Ελλάδα
να εγγραφούν σε διεθνή βάση δεδομένων Παρόχων
Τεχνογνωσίας “BLUE_BOOST Knowledge Providers’ Gallery’’
προς ΠΜΜΕ και Start-Up της επονομαζόμενης «Γαλάζιας
Ανάπτυξης»
(αλιεία,
επεξεργασία
αλιευμάτων,
υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός,
ναυπήγηση σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες κλπ). Η εν λόγω
βάση δεδομένων αναπτύσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης
του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου
BLUE_BOOST (https://blueboost.adrioninterreg.eu) , που
αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των
Πολύ
Μικρών-Μικρομεσαίων
(ΠΜΜΕ)
και
Νεοφυών
Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς
της Γαλάζιας Ανάπτυξης και ανήκουν στις εμπλεκόμενες
περιοχές Αδριατικής - Ιονίου. Οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας από
όλες τις περιοχές του Προγράμματος ADRION που θα
εγγραφούν στη διεθνή βάση δεδομένων του BLUE_BOOST θα
έχουν τη δυνατότητα:
α) να επιλεγούν από Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και
Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) της Γαλάζιας Ανάπτυξης που
εδρεύουν στις πιλοτικές περιοχές του έργου: 1) Κομητεία του
Zadar (Κροατία), 2) Περιφέρεια Marche (Ιταλία), 3) Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), 4) Περιφέρεια Friuli-Venezia
Giulia (Ιταλία), 5) Παράκτιες περιοχές Durres, Vlora, Saranda &
Shengjlin (Αλβανία), 6) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 7)
Περιφέρεια Puglia (Ιταλία) για τη διαμόρφωση και υλοποίηση
μικρών καινοτόμων σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας για το
σχεδιασμό / δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών,
διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και
στρατηγικών
marketing. Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης
(αναμένεται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2020) και επιλογής
θα χορηγηθούν σε κάθε πιλοτική περιοχή του έργου, από τον
αρμόδιο εταίρο (1. Επιμελητήριο Zadar – Κροατία, 2.
Πανεπιστήμιο του Camerino - Ιταλία, 3. Περιφέρεια Marche –
Ιταλία, 4. ΕΒΕΘ, 5. Πρωτοβουλία για την Κεντρική Ευρώπη Ιταλία, 6. Ταμείο Ανάπτυξης της Αλβανίας, 7. Επιστημονικό
Πάρκο Πάτρας) του BLUE_BOOST, πέντε (5) τουλάχιστον
κουπόνια Καινοτομίας, σε αντίστοιχο αριθμό ΠΜΜΕ και StartUp της Γαλάζιας Ανάπτυξης, ύψους έως 10.000€ έκαστο,
προκειμένου αυτές να υλοποιήσουν τα καινοτόμα σχέδιά τους
εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων. Πρόκειται επομένως να χορηγηθούν τουλάχιστον
35 κουπόνια συνολικού ύψους 350.000€. Μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του κάθε καινοτόμου σχεδίου, ο αρμόδιος εταίρος
θα καταβάλει στον κάθε Πάροχο Τεχνογνωσίας το ποσό του
κουπονιού καινοτομίας για τις παρεχόμενες στην ΠΜΜΕ / StartUp υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας από
την Ελλάδα που θα εγγραφούν στο διεθνή κατάλογο θα
μπορούν να επιλεγούν για τη διαμόρφωση καινοτόμων
σχεδίων όχι μόνο από τις ΠΜΜΕ / Start-Up των Περιφερειών
Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, αλλά και από
αυτές των υπολοίπων πιλοτικών περιοχών του BLUE_BOOST.
β) να προβληθούν διεθνώς και να αποκτήσουν νέες ευκαιρίες
συνεργασίας χάρη στην εγγραφή τους στη βάση δεδομένων και
στο
διακρατικό
δίκτυο
(transnational
network)
του
BLUE_BOOST, το οποίο θα εξακολουθήσει να υφίσταται και
μετά το πέρας του έργου.
γ) να αναπτύξουν το δίκτυο των συνεργασιών τους μέσω της
συμμετοχής τους σε δράσεις δικτύωσης του έργου, όπως οι
διακρατικές επισκέψεις (Cross - Field Visits) που υλοποιούνται
σε κάθε περιοχή εταίρου του BLUE_BOOST.

Η εγγραφή στη διεθνή βάση δεδομένων “BLUE_BOOST
Knowledge Providers’ Gallery’’ γίνεται on line μέσω του
συνδέσμου https://blueboost.unicam.it/
, όπου είναι
διαθέσιμη και η σχετική αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για Παρόχους Τεχνογνωσίας (Expression of
Interest for Knowledge Providers). Σημειώνεται ότι όσοι
φορείς κι επιχειρήσεις επιθυμούν να λειτουργήσουν ως
Πάροχοι Τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της πιλοτικής
δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας
του BLUE_BOOST, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
την εγγραφή τους μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019. Ωστόσο,
Πάροχοι Τεχνογνωσίας που επιθυμούν να εγγραφούν στη
βάση δεδομένων και στο διακρατικό δίκτυο του
BLUE_BOOST και μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα
μπορούν να το κάνουν, μέχρι τη λήξη του έργου και να
συμμετέχουν σε δράσεις δικτύωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι από τις Περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου
Αιγαίου μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών &
Έρευνας του ΕΒΕΘ, αρμόδιος Γιώργος Εμμανουηλίδης, τηλ.
2310 370181, e-mail emmanouilidis@ebeth.gr
. Οι
ενδιαφερόμενοι από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας
παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον χωρικά υπεύθυνο
εταίρο του έργου, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, αρμόδιος
Μιχάλης
Πρεβενιός,
τηλ.
2610
911551,
e-mail
prevenios@psp.org.gr .

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και
σχεδίων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης
Σχεδίου Επετειακού Μεταλλίου
Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και σχεδίων
του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου
Επετειακού Μεταλλίου της ΠΟΒΑΚΩ, με τίτλο: «Δημιουργία
επετειακού μεταλλίου με την ευκαιρία συμπλήρωσης 40 ετών
λειτουργίας της ΠΟΒΑΚΩ», για τις 5 Απριλίου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15.00. Τα σχέδια φυσικής,
αυτοπρόσωπης ή ταχυδρομικής υποβολής, κατατίθενται στα
γραφεία της Ομοσπονδίας, επί της οδού Λέκκα, αρ. 20 – 4ος
όροφος. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στο mail της
ΠΟΒΑΚΩ, info@povako.gr .

Networking
Reception,
στο
πλαίσιο
Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου.

του

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του για την προώθηση των εμπορικών και
επενδυτικών σχέσεων μεταξύ ελληνικών και ξένων
επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εξωτερικών
Οικονομικών Σχέσεων της Τουρκίας (Foreign Economic
Relations Board of Turkey -DEİK), συνδιοργανώνει
Networking Reception, στο πλαίσιο του Ελληνοτουρκικού
Επιχειρηματικού
Συμβουλίου.
H
εκδήλωση
θα
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 21 Μαρτίου
2019 (18:30-21:00), στο Ξενοδοχείο Νικόπολις. Στην εν
λόγω εκδήλωση θα συμμετάσχει διευρυμένη αποστολή
Τούρκων επιχειρηματιών, με τους οποίους θα έχετε την
ευκαιρία γνωριμίας και δικτύωσης κατά τη διάρκειά της.
Kατάλογος των τουρκικών εταιρειών, με τις έως τώρα
συμμετοχές (11/3), καθώς και το πρόγραμμα της εκδήλωσης
βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων από το ΒΕΘ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην
εκδήλωση είναι η εγγραφή σας μέσω αποστολής της
σχετικής φόρμας (στα αγγλικά), στο Enterprise Greece
n.maragkakis@enterprisegreece.gov.gr
. Παρακαλείσθε
για την απάντηση σας έως την Δευτέρα (18/3) στη 1μμ. Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: Παρουσίαση των Δράσεων
του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το
Επιμελητήριο Χαλκιδικής, και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, αρμόδιο εταίρο
του Ενδιάμεσου Φορέα του ΠΕΠ ΚΜ- ΕΦΕΠΑΕ σας
προσκαλούν
στην
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ
που
συνδιοργανώνουν με θέμα: Παρουσίαση των Δράσεων του
ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :
«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων Πολύ Μικρών,
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και
Τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» &
«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών»
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» την Τετάρτη 20/3/2019
και ώρα 6.30μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου
Χαλκιδικής στον Πολύγυρο. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο
Περιφερειάρχης
Κεντρικής
Μακεδονίας
κ.
Απόστολος
Τζιτζικώστας και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και
Αντιπρόεδρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ιωάννης Κουφίδης. Η
ενημέρωση για τα προγράμματα θα γίνει από τα στελέχη της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ/ΕΦΕΠΑΕ.

Ενημερωτική Εκδήλωση- Β2Β meetings με Τσέχους
κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού, 27 Μαρτίου 2019
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και η
Πρεσβεία της Τσέχικης Δημοκρατίας στην Ελλάδα, σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών &
Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), διοργανώνουν την Τετάρτη
ος
27 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6
όροφος), Ενημερωτική Εκδήλωση- Β2Β meetings με Τσέχους
κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού.
Εφόσον ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και να
έχετε επαφές με τους Τσέχους επιχειρηματίες, παρακαλούμε
όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής έως
την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210 3382342, 210 3382466Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ
*Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Σεμινάριο για τον Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών
Δεδομένων, 27 Μαρτίου 2019
Σε συνέχεια της διεξαγωγής του κύκλου σεμιναρίων της In Rem
για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
η In Rem διοργανώνει ακόμη ένα σεμινάριο διάρκειας 7
διδακτικών ωρών, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρες 2:00
μμ έως 8:00 μμ, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, για τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, θα
χορηγηθεί 50% έκπτωση στην τιμή του σεμιναρίου, δηλαδή το
τελικό κόστος θα είναι 60 ευρώ (αντί του κόστους των 120 ευρώ
που ισχύει για τα νομικά πρόσωπα εκτός ΒΕΘ). Ο σύνδεσμος με
τις πληροφορίες σχετικά με το διδακτικό υλικό, το πρόγραμμα
του σεμιναρίου και τις αιτήσεις συμμετοχής είναι ο:
http://www.inrem-consulting.com/seminars.htm

Εκδήλωση Ε.Ε.Α. την Παρασκευή 15 Μαρτίου: «Η αισθητική
σύμμαχος της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας»
Σε μία ακόμη πρωτοβουλία με επίκεντρο τις Γυναίκες
Επιχειρηματίες προχωρούν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών και η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του
Ε.Ε.Α. Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00 – 19:00
διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Η αισθητική σύμμαχος της
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο του ΔΥΟ Forum,
Διατροφή, Υγεία, Ομορφιά και της Beauty Day, στο Ζάππειο
Μέγαρο, αίθουσα «Αφροδίτη».

Hμερίδα- συζήτηση με αντικείμενο την ενίσχυση του
δημόσιου διαλόγου για μελλοντική πορεία της
βιομηχανίας στην Ελλάδα και την εξαγωγή μέτρων
βιομηχανικής πολιτικής.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς ( ΣΒΑΠ) σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ),
στο πλαίσιο του
«2019 EU INDUSTRY DAYS»,
διοργανώνουν, ημερίδα- συζήτηση με αντικείμενο την
ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για μελλοντική πορεία της
βιομηχανίας στην Ελλάδα και την εξαγωγή μέτρων
βιομηχανικής πολιτικής. Η ημερίδα- συζήτηση θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στον Πειραιά,
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
(Γεωργίου Κασιμάτη [πρώην Λουδοβίκου] 1, Πλατεία
Οδησσού), και ώρες 18:00- 20:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Αικ. Ριμποπούλου τηλ: 2103392567, email: svap@svap.gr

Πρόσκληση σε συνάντηση με τους πολίτες της Αθήνας:
"Αυτή τη φορά ψηφίζω για τα δικαιώματα μου",
Σεράφειο, 20 Μαρτίου 2019
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,
μας κοινοποίησε πρόσκληση σε συνάντηση με τους πολίτες
της Αθήνας με θέμα "Αυτή τη φορά ψηφίζω για τα
δικαιώματα μου", στο Σεράφειο (Πειραιώς και Πέτρου
Ράλλη), την Τέταρτη 20 Μαρτίου, 19:00 – 21:00. Η
συνάντηση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που
ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακαδημαϊκοί
και εκπρόσωποι φορέων συζητούν για σημαντικές
νομοθετικές
πρωτοβουλίες
και
προγράμματα
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στα ανθρώπινα
δικαιώματα γενικότερα, με ειδική αναφορά στα δικαιώματα
που αφορούν στα παιδιά, στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, στους ΑΜΕΑ
και στους ψυχικά ασθενείς. Η εκδήλωση θα περιέχει
ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική.
Πληροφορίες:
http://europedirect-cityofathens.gr/,
www.europarl.europa.eu/Greece , www.aftitiforapsi.zw.eu

Πορεία προς το μέλλον: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις
Εξαγωγές
Η πρόεδρος κα. Χριστίνα Σακελλαρίδη και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ)
σας προσκαλούν στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Πορεία
προς το μέλλον: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις Εξαγωγές», την
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 στο Ξενοδοχείο Electra Metropolis
Athens, Σύνταγμα. Προσέλευση Συμμετεχόντων: 9:00, Πέρας
Εκδήλωσης: 18:00. Για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας
και πληροφορίες: κα. Μάχη Φιλιπποπούλου 210 3641221,
κα. Βούλα Καλδέλη 210 5221515. Δηλώστε συμμετοχή
πατώντας:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5OLmmC25eM
22nGm2SlL8MkIq4SgdohizciOZF_OBEXS8og/viewform?vc=0&c=0&w=1

Συνέδριο
«Δράσεις
επιχειρηματικότητας»

ενίσχυσης

της

καινοτόμου

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στο συνέδριο με
τίτλο
«Δράσεις
ενίσχυσης
της
καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας», Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 στις 17:00
στην αίθουσα «ΜΑΡΚΟΣ ΔΟΥΦΟΣ» στην Τεχνόπολη
Θεσσαλονίκης. Την πρόσκληση και το πρόγραμμα του
συνεδρίου
μπορείτε
να
βρείτε
στο
σύνδεσμο
:
https://www.thessinnozone.gr/wpcontent/uploads/2019/03/πρόσκληση-πρόγραμμα.pdf

Πρόσκληση συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών
Κίνας 2nd China International Import Exposition (CIIE),
Σαγκάη, 5-10 Νοεμβρίου 2019
Για δεύτερη φορά οργανώνεται στη Σαγκάη, η Διεθνής Έκθεση
Εισαγωγικού Εμπορίου - China International Import EXPO. Η CIIE
αποτελεί την πρώτη διεθνή εισαγωγική έκθεση που
πραγματοποιείται στην Κίνα. Η έκθεση περιλαμβάνει 8 Exhibition
Halls. To ένα hall περιλαμβάνει αποκλειστικά εθνικά περίπτερα
ενώ τα υπόλοιπα είναι αφιερωμένα σε Εμπορικά Προϊόντα και
Υπηρεσίες. Ο Οργανισμός Enterprise Greece απευθύνει
πρόσκληση για συμμετοχή στις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων
και ποτών. Η έκθεση αποτελεί την υλοποίηση της επίσημης
ανακοίνωσης του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Xi
Jinping, τον Μάιο του 2017 στο Belt and Road Φόρουμ για τη
Διεθνή Συνεργασία, φιλοξενείται από το Υπουργείο Εμπορίου και
τις τοπικές Αρχές της Σαγκάης, υποστηρίζεται από παγκόσμιους
Οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και
διοργανώνεται από το China International Import Export Bureau
και το National Exhibition and Convention Centre of Shanghai. Θα
διεξαχθεί στο National Exhibition and Convention Center. Το
κόστος ανέρχεται σε 250 € / τ.μ. πλέον 24% ΦΠΑ. Στο κόστος
περιλαμβάνονται : Eνοίκιο χώρου,κατασκευή και βασικός
εξοπλισμός,αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των
εκθεμάτων,τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου
(παροχή
και
κατανάλωση
ηλεκτρικού
ρεύματος,
καθαρισμός),επιτόπια παρουσία υπαλλήλων του Enterprise
Greece, καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της
Έκθεσης, διοργάνωση εκδηλώσεων γευσιγνωσίας. Για τη
συμμετοχή τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
καταβάλουν απαραιτήτως μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους, ως
προκαταβολή, το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής
λαμβάνοντας υπόψη τα αιτούμενα τ.μ . Η εξόφληση του
υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού
των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη,
πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη
φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών. Aίτηση συμμετοχής: Μέχρι
12.04.2019. Υπεύθυνη οργάνωσης ΖΩΗ ΛΕΓΓΑ T.: +30 210 33 55
798 E-mail: z.legga@enterprisegreece.gov.gr
& ΜΠΕΤΤΥ
ΤΣΑΟΥΣΗ
Τ.:
+30
210
3355746
E-mail:
b.tsaousi@enterprisegreece.gov.gr .

Συμμετοχή στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο στην ASIA
FRUIT LOGISTICA 2019!
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο
στη Διεθνή Έκθεση για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, ASIA
FRUIT LOGISTICA, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο
Χονγκ Κονγκ στις 04. - 06. Σεπτεμβρίου 2019. Κάθε επιχείρηση,
που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό
Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλείται να
δηλώσει το ενδιαφέρον της μέχρι τις 27 Μαΐου 2019,
συμπληρώνοντας
και
αποστέλλοντας
στο
E-Mail:
y.patsiavos@ahk.com.gr
κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210
6419026, κιν. 6945 234747, τα παρακάτω στοιχεία:
Ναι,
ενδιαφέρομαι να συμμετέχω στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο
στην ASIA FRUIT LOGISTICA 2019, Εταιρία:……Υπεύθυνος:……
Διεύθυνση:………ΤΚ………Τηλ………………Φαξ:……E
Mail:……………………
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ASIA FRUIT
LOGISTICA και τη διοργάνωση του Ελληνικού Ομαδικού
Περιπτέρου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο
της Έκθεσης Asia Fruit Logistica στην Ελλάδα και Κύπρο, Αθήνα,
τηλ.: 210 64 19 037, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 3277 33 και στην
ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr . Για online αγορά καρτών
εισόδου σε μειωμένη τιμή προπώλησης επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: www.asiafruitlogistica.com/tickets

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
επιχειρηματικής πληροφόρησης με θέμα «Τελωνειακές
διαδικασίες στις σχέσεις ΕΕ- ΗΒ σε περίπτωση Εξόδου
χωρίς συμφωνία».
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 Φεβρουάριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58), e-mail:
ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΚΡΟΑΤΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ, απέστειλε Δελτίο
η
Τύπου με θέμα « 8 Σύνοδος Κορυφής κίνας και Χωρών
ΚΑΕ (16+1) στην Κροατία: α) Επιχειρηματικό Φόρουμ
(Ντουμπρόβνικ 11-12 Απριλίου 2019 και β) Συνεργασία για
τις ΜΜ Επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ e-mail: economy-zagreb@mfa.gr ,
τηλ: +385(1) 4835716 &4810 437.
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε
ενημερωτικά δελτίο Φεβρουαρίου 2019 για τις πρόσφατες
οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις στη Σερβία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+3811132223-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ο

2 Yachting Festival 11-14 Απριλίου 2019 Μαρίνα
Αλίμου
To 2ο YACHTING FESTIVAL - ΓΙΟΡΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ διοργανώνεται από τις 11 έως τις 14 Απριλίου
2019 στη Μαρίνα Αλίμου. Η μοναδική και σημαντική
εκδήλωση για τον κλάδο, οργανώνεται από την Mact Media
Group εκ μέρους του ΣΙΤΕΣΑΠ ( Σύνδεσμος Ιδιοκτητών
Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος)
για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, και στην μεγαλύτερη
Μαρίνα της χώρας, στον Άλιμο Αττικής, με κύριο σκοπό να
δώσει την ευκαιρία στους κατοίκους του λεκανοπεδίου (αλλά
και σε ξένους επισκέπτες και επαγγελματίες) να γνωρίσουν
από κοντά την μοναδικότητα της απόλαυσης των Ελληνικών
θαλασσών μέσα από ένα – κυρίως – μικρότερο ιστιοπλοϊκό
ή μηχανοκίνητο σκάφος, που μπορούν είτε οι ίδιοι να
κυβερνήσουν (με κατάλληλες γνώσεις και εκπαίδευση) είτε
να χαρούν με την βοήθεια και υποστήριξη από
επαγγελματίες. Πληροφορίες :
τηλ. 2110129575,
https://youtu.be/sqttHyi5ZWQ , www.mact,gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 17-19 Απριλίου 2019

Επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη της Τουρκίας, 1720 Απριλίου 2019

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 17 – 19 Απρλίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «BIOEXPO FORUM FOR
LIFE SCIENCES» από την εταιρία «Voli Fuar A.S», στην
Τουρκία –Istanbul– στο ICEC Lufti Kirdar Congress&Exhibition
Centre με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Βιοτεχνολογία,
επιστήμες ζωής, φαρμακευτική βιομηχανία, αναλυση και
τεχνολογία εργαστηρίων. 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 (16 - 19
Απριλίου 2019) το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας 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 (16 - 19 Απριλίου 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.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
http://www.bioexpo.com.tr/
. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους
ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις
01.04.2019.

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 17 – 20 Απρλίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί
η Διεθνής Έκθεση
«TESKONSODEX» από την εταιρία
«HANOVVER SODEKS
FUARCILIK A.S», στην Τουρκία –Izmir– στο Izmir Congress
& Exhibition Center με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη
των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους
τομείς: Θέρμανση, Καλοριφέρ, Ψυκτικές εγκαταστάσεις,
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Αποχετευτικές Εγκαταστάσεις,
Κλιματιστικά, Συστήματα εξαερισμού, Μόνωση- Απομόνωση,
Αντλίες, Βαλβίδες, Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας, Τζάκια,
Σόμπες, Μηχανήματα Ηλεκτροσυγκόλλησης, Εξοπλισμός
Μπάνιου, Πισίνες, Εξοπλισμός Σάουνας. 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 (16 - 20 Απριλίου 2019) το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας 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
(16 - 20 Απριλίου 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. Για
περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα http://teskonsodex.com/ . Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να κάνουν την
εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το
αργότερο μέχρι τις 05.04.2019.

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 23-27 Απριλίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 23 – 27 Απριλίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «INSTABUL HOME
TEXTILES EXHIBITION» από την εταιρία «CNR International
Trade Fair», στην Τουρκία – INSTABUL – στο Instabul Cnr
Expo Center με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
Κουρτίνες,
διακοσμητικά,
μαξιλάρια,
τούλι,
πετσέτες,
τραπεζομάντηλα, υφάσματα επίπλωσης, σεντόνια, λευκά είδη,
είδη δαπέδου, ταπετσαρίες, πρώτες ύλες και αξεσουάρ
σπιτιού.. 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 (22 - 25 Απριλίου 2019) το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας 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 (22
- 25 Απριλίου 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. Για περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://cnrevteks.com/ . Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν
την έκθεση πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά
στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις 08.04.2019.

Επιχειρηματική αποστολή στην Σμύρνη της Τουρκίας, 2426 Απριλίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 24 – 26 Απριλίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «IZMIR FOOTWEAR
AND BAGS-SHOEXPO» από την εταιρία «IZFAS IZMIR
FUARCILIK HIZMETLERI KULTUR ve SANAT ISLERI», στην
Τουρκία – IZMIR – στο Izmir International Fair Centre με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Υπόδησης και Τσάντας.
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 (23 – 26 Απριλίου 2019) το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας 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
(23 - 26 Απριλίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). 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. Για περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://shoexpo.izfas.com.tr/home . Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους
ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις
08.04.2019.

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Διεθνείς Εκθέσεις

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

PAN AFRICAN TRADE AND INVESTMENT EXPO
Πόλη: Millennium Hall, Addis Ababa, Αιθιοπία
Ημερομηνία: 19-22 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Επιχειρήσεων
Πληροφορίες: site: http://www.panafricanexpo.com/ , e-mail:
exhibit@panafricanexpo.com

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
BOAT&FISHING SHOW 2019
Πόλη: Helexpo Maroussi, Αθήνα
Ημερομηνία: 29-30/03/2019
Εκθέματα: Έκθεση Ψάρεμα και Σκάφος
Πληροφορίες: Site: https://www.boatfishingshow.gr/ , τηλ:
+30 2109700855, e-mail: info@boatfishingshow.gr
SEA&TOURISM EXPO
Πόλη: Helexpo Maroussi, Αθήνα
Ημερομηνία: 29-30/03/2019
Εκθέματα: Έκθεση Θαλάσσιου Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://www.boatfishingshow.gr/ , τηλ:
+30 2109700855, e-mail: info@boatfishingshow.gr
REGIONAL AGENDA
Πόλη: Οργανισμός Λιμένος Πατρών – Κτίριο Β1, Πάτρα
Ημερομηνία: 29-31 Μαρτίου 2019 (αλλαγή ημερομηνίας)
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, Site: www.edpa.gr
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΕΛΛΑΔΑ 365 ΜΕΡΕΣ» & το
«2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
Πόλη: Πανηπειρωτικό Στάδιο, Ιωάννινα. Ημερομηνία: 3 - 7
Απριλίου 2019. Εκθέματα: Τουρισμός - Τρόφιμα
Πληροφορίες: Site: www.kyklos-ektheseis.gr , Εmail :
kyklosek@otenet.gr , ΤΗΛ. 26510-37114 , FAX. 26510-37119,
ΚΙΝ. 6944107862
GOURMET EXHIBITION 2019
Πόλη: Αποθήκη Γ΄ Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 6- 8 Απριλίου 2019.
Εκθέματα: Έκθεση Ελλήνων παραγωγών ειδών διατροφής.
Πληροφορίες:
Site:
https://www.gourmetexhibition.com/el/exhibitors/
η

3 GREEK TRAVEL SHOW- Ελληνικές Διακοπές 2019
Πόλη: Helexpo Maroussi, Αθήνα.
Ημερομηνία: 12-14 Απριλίου 2019.
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site:
https://greektravelshow.helexpo.gr/el/contact , τηλ: +30 2310
291188 e-mail: travel@helexpo.gr
IMAGE+TECH EXPO & PHOTOVISION 2019
Πόλη: Helexpo Maroussi, Αθήνα
Ημερομηνία: 5-7/04/2019
Εκθέματα: Έκθεση Τεχνολογίας και Εικόνας
Πληροφορίες: Site:
https://www.imageandtech.gr/index.php/el/ , τηλ:
(+30)2169390312, e-mail: info@be-best.gr
SPORTEXPO
Πόλη: ΔΕΘ- Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 10-13 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες: Site : https://sportexpo.helexpo.gr/el

MOSCOW INTERNATIONAL FURNITURE SHOW- MIFS
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 03-06 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Επίπλων
Πληροφορίες: site: http://mmms-expo.ru/en/ , e-mail:
info@mediaglobe.ru
AYMOD EXPOSHOES 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 03-06 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Παπούτσια, τσάντες, ζώνες και πρώτες ύλες
Πληροφορίες: site: http://cnraymod.com/index.aspx?ln=2
JORDAN FOOD EXHIBITION
Πόλη: Αμάν, Ιορδανία
Ημερομηνία: 3-7 Απριλίου 2019. Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση
Τροφίμων
Πληροφορίες: site: http://www.ipco.jo , τηλ: (+962) 65824568
,e-mail: c.m@ipco.jo , f.manager@ipco.jo
CONSTRUMA
Πόλη: Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Ημερομηνία: 3-7 Απριλίου 2019. Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση
Κατασκευών και Δομικών Υλικών
Πληροφορίες: site: http://construma.hu/en , τηλ: (+36 1) 263
6101 ,e-mail: info@hungexpo.hu
Franchise Fair
Πόλη: Nijkerk, Ολλανδία
Ημερομηνία: 4-5 Απριλίου 2019
Εκθέματα:
Διαφήμιση.
Πληροφορίες:
site:
https://ikwordondernemer.nl/ , τηλ: +90 (212) 604 50 50, e-mail:
ibrahim.arslan@solarexistanbul.com
SUPPLY CHAIN LOGISTIC EURASIA 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Ημερομηνία: 4-5
Απριλίου 2019
Εκθέματα: διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνολογίες
προμηθειών.
Πληροφορίες:
site:
http://www.scleurasia.com/index.html , τηλ: +91 9999 689 225,
e-mail: mohit@infinityglobal.ae
TH

12 ENERGY AND TECHONOGIES FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 4-6 Απριλίου 2019. Εκθέματα: Ηλιακή Ενέργεια
Πληροφορίες: site: https://solarexistanbul.com/en/ , τηλ: +
035 - 588 20 53, e-mail: ibrahim.arslan@solarexistanbul.com
AUTOMECHANIKA INSTABULL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 4-7 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Ανταλλακτικά, εξαρτήματα, ηλεκτρονικά, επισκευές
και συντήρηση αυτοκινήτων
Πληροφορίες:
site:
https://automechanikaistanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html , τηλ: +90 216
384 50 50, e-mail: info@turkey.messefrankfurt.com
SAMSUN CONSTRUCTION FAIR
Πόλη: Σαμψούντα, Τουρκία. Ημερομηνία: 4-7 Απριλίου 2019
Εκθέματα: : Οικοδομικά υλικά, προκατασκευές, σκυρόδεμα,
Βαφή, Βερνίκι, Αυτοματισμοί κτιρίων, Ανελκυστήρας και
Εξοπλισμοί, Μονάδες φωτισμού, Συστήματα Θέρμανσης και
Συστήματα
ψύξης.
Πληροφορίες:
site:
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/samsun-construction-20184rd-construction-tecnologies-construction-and-work-machineryinfastructure-constractors-fair#scope-of-the-fair

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
12/03/2019 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ ΤΗΛ.861-3739
26/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛ.2695360606
26/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ ΦΑΝΕΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΛ.25410-36304
26/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ.2695 360606

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ 98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

115

27/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ.2695-360606

6η ΥΠΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΩΝ

122

27/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
ΤΗΛ.26953-60606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΝΥΣΙΟΣ

121

28/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2310-515960
28/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.2310-882484

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

01/4/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.2310381074
05/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΛ.2421351156

424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

09/04/2019 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ »
ΤΗΛ.2313318328
12/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΛ.2313317511
12/04/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ ΤΗΛ.2421351218

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΣΗΜΩΝ-ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ.210-3483161

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
650 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις
Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των
Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας
μεταξύ επιχειρήσεων μελών των 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.

