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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’, Αλ. Αλεξιάδης 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

ΕΤΕΑΤΕΠ: Πρώτα ειδοποιητήρια για εισφορές 250.000 μη μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων
Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, στην επιλογή
«Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ», τα πρώτα ειδοποιητήρια των εισφορών 250.000 μη μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για
επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4578/18) https://www.eteaep.gov.gr/web/ .

Ενημέρωση ακτοπλοικής σύνδεσης Λαυρίου – Τσεσμε (Σμύρνη)
Οι εκπρόσωποι της Aegean Sea Ways, ενημερώνουν ότι ξεκινούν τις
υπηρεσίες της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ του λιμένα Λαυρίου του
Νομού Αττικής, και λιμένα Τσεσμε της επαρχίας Σμύρνης Τουρκίας. Η
έναρξη της ακτοπλοϊκής γραμμής θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου 2019,
συνδέοντας για πρώτη φορά την Ελληνική και την Τουρκική
επικράτεια. Με την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων επιδιώκεται
η μείωση της πυκνότητας της κυκλοφορίας κατά το μήκος των
συνοριακών πυλών βοηθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη των
οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Το δρομολόγιο είναι
σχεδιασμένο να προσφέρει συνδέσεις από και προς τα λιμάνια της
Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, που έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση, με τα
λιμάνια της Ανκόνα, Μπάρι και Μπρίντιζι. Το χρονοδιάγραμμα και όλες
οι
άλλες
πληροφορίες
υπάρχουν
στην
ιστοσελίδα:
www.aegeanseaways.com

Παράταση για τις αιτήσεις υπαγωγής στη «Γενική
Επιχειρηματικότητα»
Με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης μας ενημερώνει ότι η καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
αιτήσεων
υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων στον Γ' Κύκλο για το καθεστώς
"Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού Ν.
4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2019, για τη
διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού υποψήφιων
επενδυτών, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

ΑΑΔΕ: Νέος τρόπος υποβολής δηλώσεων απόδοσης φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης
Νέος ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, που υπογράφηκαν χθες. Οι επιχειρήσεις, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να ενημερώνουν ηλεκτρονικά σε
μηνιαία βάση την ΑΑΔΕ για τον φόρο εισοδήματος (αριθμ.Α.1101/ΦΕΚ 948Β/20.03.2019, https://www.aade.gr/sites/default/files/201903/a1101_fek_2019.pdf
)
και
την
ειδική
εισφορά
αλληλεγγύης
(αριθμ.Α.1099/ΦΕΚ
949Β΄/20.03.2019,
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-03/a1099_fek_2019.pdf ) που έχουν παρακρατήσει από τους μισθούς και τις συντάξεις.

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των
Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
Κατάρτιση 1.492 εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της
χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της
οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους θέση
και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους
κινητικότητας.Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
υλοποιούνται και στις 13 περιφέρειες της χώρας, είναι συνολικής
διάρκειας 50 ωρών έκαστο (ημερήσια κατάρτιση έως 4 ώρες),
αποτελούνται από θεωρητικό (35 ώρες) και πρακτικό (15 ώρες)
τμήμα και αφορούν σε πέντε θεματικά αντικείμενα: Τεχνικές
εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης
υαλοπινάκων,Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
ηλεκτρολόγους, Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
ψυκτικούς, Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους
υδραυλικούς. Η μορφή της πρακτικής άσκησης συνίσταται σε
ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων η πιο
χαρακτηριστική είναι η μελέτη περίπτωσης – case study. Το
θεωρητικό μέρος συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό
αντικείμενο, αποτελώντας το 75% του συνόλου των ωρών του
προγράμματος κατάρτισης. Η περίοδος υλοποίησης των
προγραμμάτων εκτείνεται από τον Απρίλιο του 2019 έως και τον
Οκτώβριο του 2021. Σε ποιους απευθύνεται: Εργαζομένοι
(μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με
εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης).
Περίοδος υποβολής: από 18/3/2019 έως 30/9/2021. Η αίτηση
συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://form.jotform.com/82764894848984 και επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής. Οι αιτούντες πριν
την έναρξη
του επιθυμητού προγράμματος κατάρτισης θα
καλούνται να υποβάλλουν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά,
υπογεγραμμένη. Είδος ενίσχυσης: Κατάρτιση / Επιμόρφωση.
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα. Όροι και προϋποθέσεις:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και
επί ποινή αποκλεισμού οι εργαζομένοι (μισθωτοί).
Τι
χρηματοδοτείται: Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην
επιδότηση 5€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο,
στην
απόκτηση
σχετικής
βεβαίωσης
παρακολούθησης
προγράμματος κατάρτισης και σε κάθε ωφελούμενο, στην
απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος
κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και
δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.
Προϋπολογισμός: € 759.110,52. Αναλυτικά: Ανατ. Μακεδονία και
Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.:
457.743,64 €, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 125.556,90 €, Περιφέρεια Αττικής:
122.596,34 €, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 39.170,10 €,
Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου: 14.043,54 €. Πληροφορίες : Ινστιτούτο
Μικρών
Επιχειρήσεων
της
Γενικής
Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://imegsevee.gr Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, 104
33 Αθήνα, Τηλ210 8846852, Φαξ210 8846853. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Δομής
Θεσσαλονίκης:
2310
545967,
email:
thessaloniki@imegsevee.gr .

Γ.Σ.Ε.Ε Αμοιβή Αργίας 25

ης

Μαρτίου

Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων &
Ανέργων
της
Συνομοσπονδίας
(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ),
ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον
ης
τρόπο αμοιβής της αργίας της 25 Μαρτίου. Η εορτή της
ης
25 Μαρτίου, η οποία φέτος (2019) συμπίπτει με ημέρα
Δευτέρα, από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική
αργία. Στις μέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η
απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των
επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν
Κυριακές και αργίες. Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι
νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης
(ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Ως προς την
ης
αμοιβή της Δευτέρας 25
Μαρτίου 2019: Για τις
επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν: Στις επιχειρήσεις που
δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση
το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με
ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό
καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους. Για τις επιχειρήσεις
που νόμιμα λειτουργούν: Οι εργαζόμενοι που θα
απασχοληθούν
δικαιούνται:
Αν
αμείβονται
με
ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό
τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο
νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με
μηνιαίο μισθό: αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν
κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα
η
λειτουργήσουν την 25 Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του
συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους και επιπλέον
προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες
ώρες απασχοληθούν. Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που
λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από
το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που
υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους για
όσες ώρες απασχοληθούν. Σε περίπτωση που ισχύουν
ευνοϊκότεροι όροι (π.χ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας,
επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις
προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα
υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Συμπόσιο με Θέμα: Η Θεσσαλονίκη πύλη ανάπτυξης
για την Ευρώπη και την Μεσόγειο, Δευτέρα 08/04/2019
Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου στα πλαίσια της ανάδειξης της
επιχειρηματικότητας στην Θεσσαλονίκη διοργανώνει υπό
την αιγίδα της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας , κ.
Προκοπίου Παυλόπουλου, στις 08 Απριλίου 2019 στο
Μακεδονία Παλάς, ένα συμπόσιο για να παρουσιαστούν
και να αναδειχθούν κάποιες ιδιαίτερα αξιόλογες
επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες της ευρύτερης περιοχής.
Το
συμπόσιο
απευθύνεται
σε
επιχειρηματίες,
βιομηχάνους, στελέχη τραπεζών & επιχειρήσεων,
ανώτατα
στελέχη
της
Δημόσιας
Διοίκησης,
οικονομολόγους, νομικούς, κ.α. Για πληροφορίες: Τ: +30
2103810879, Τ: +30 6944347865, F: +30 2103831189, Μ:
iccgr@otenet.gr
,
M:
pdoukhol@gmail.com,
W:
www.iccwbo.gr

Σεμινάριο με Θέμα: Εξαγωγές Οίνου και Γαστρονομικά Concept . Τα όπλα του μέλλοντος της Ελληνικής Ανάπτυξης.
Το Σεμινάριο με Θέμα: Εξαγωγές Οίνου και Γαστρονομικά Concept . Τα όπλα του μέλλοντος της Ελληνικής Ανάπτυξης, θα
πραγματοποιηθεί 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2019, στο Επιμελητήριο Κορινθίας , Ερμού 2 - Κόρινθος. Το σεμινάριο απευθύνεται σε
ανεξάρτητους παραγωγούς και επιχειρήσεις οίνου και αποσταγμάτων που επιθυμούν να επεκταθούν σε αγορές εκτός Ελλάδος,
παραγωγούς προϊόντων, επαγγελματίες τουρισμού, επαγγελματίες εστίασης και καταναλωτές που επιθυμούν να ενημερωθούν για το
μέλλον της ελληνικής γαστρονομίας. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Η εγγραφή είναι δωρεάν και γίνεται είτε online πατώντας:
https://www.eventora.com/el/Events/e3agwges-oinoy-gastronomikaco?warningMessage=%CE%97%20%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%
AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%AD%CF%87%CE%B5%
CE%B9%20%CE%BF%CE%BB%CE%BF%25#warningMessageAnchor, είτε στέλνοντας με email την σχετική δήλωση στο
media@korinthiacc.gr, είτε τηλεφωνικά στα τηλ. 2741024464 920 ή 930 Για πληροφορίες: T: +30 27410 24464 (920), T: +30 27410
24464 (930) , F: +30 27410 21173, W: www.korinthiacc.gr, Μ: media@korinthiacc.gr .

Program “Business Innovation Greece” – ΕΚΕΤΑ Τρίτη 2
Απριλίου 2019

Εκδήλωση για την βιομηχανική
ιδιοκτησία στο Επιμελητήριο Χανίων.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας
προσκαλεί να παραβρεθείτε στην εκδήλωση παρουσίαση του
προγράμματος «Business Innovation Greece» του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου – ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν)
την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, 16:30 – 19:00 στις εγκαταστάσεις
του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο «Βεργίνα»). Η
εκδήλωση διοργανώνεται από το Innovation Norway,
διαχειριστή του προγράμματος και το Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), εθνικό εταίρο. Οι
Ελληνικές επιχειρήσεις, που έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια
λειτουργίας,
μπορούν αναλόγως του μεγέθους τους να
αιτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγηση για
καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από
50.000€ έως 1.500.000€. Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια
που περιλαμβάνουν διμερείς επιχειρηματικές συνέργειες. Το
πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 21.000.000€, εστιάζει
στους τρεις ακόλουθους τομείς: •
Πράσινη καινοτομία
(Green Industry & Innovation), 40% του προϋπολογισμού , •
Γαλάζια Ανάπτυξη
(Blue Growth), 40% του
προϋπολογισμού, •
Τεχνολογίες
Πληροφορικής
και
Επικοινωνίας (ICTs), 20% του προϋπολογισμού. Για την
παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η εγγραφή
σας
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.innovasjonnorge.no/thessaloniki
.
Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το τμ. Εξωστρέφειας/ΕΚΕΤΑ, κα
Ευαγγελία Περπερή (eperperi@certh.gr , τηλ: 2310498126).

«Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Σχέδια Εμπορικά Σήματα) & Πνευματική Ιδιοκτησία» είναι το θέμα
της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το
Επιμελητήριο Χανίων την Τετάρτη 27 Μαρτίου στην αίθουσα
διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του φορέα. Η εκδήλωση θα
ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Μέρος 1ο : Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)
Παρουσίαση
του
οργανισμού
–
διαδικασίες
και
προϋποθέσεις κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών – βιομηχανικών
σχεδίων. Ομιλητής : Μάνος Τριχάς, στέλεχος ΟΒΙ,
Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης. 2: Υπουργείο Οικονομίας &
Ανάπτυξης – Διεύθυνση Σημάτων. Προϋποθέσεις έγκρισης
εμπορικών σημάτων και διαδικασίες καταχώρισης αυτών σε
επίπεδο εθνικό, ΕΕ και διεθνές. Ομιλητής : Παναγιώτα
Γεωργοπούλου, Δικηγόρος – Νομικός της Διεύθυνσης
Σημάτων. 3: Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι).
Παρουσίαση του οργανισμού, πνευματική ιδιοκτησία –
συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, διαδικασίες και
προϋποθέσεις κατοχύρωσης. Ομιλητής : Μαρία – Δάφνη
Παπαδοπούλου, Δικηγόρος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΟΠΙ, Προϊσταμένη Νομικού Τμήματος.

ο

2 Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Δημόσιο Χώρο
ου

«Δημόσιος Χώρος +» είναι η επωνυμία του 2 Πανελληνίου
Συνεδρίου για τον Δημόσιο Χώρο, που οργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ
στις 28,29 και 30 Μαρτίου 2019 στις αίθουσες «Τώνια
Μαρκετάκη» και «Φρίντα Λιάππα» της Αποθήκης Δ’ του
Λιμένος Θεσσαλονίκης και το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΤΜΕΔΕ. Το
συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «πανόραμα» της
παρούσας κατάστασης και της μελλοντικής εξέλιξης του
αστικού τοπίου στην Ελλάδα ιδιαίτερα σε Θεσσαλονίκη και
Αθήνα, φέρνοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη
συζήτηση για τα δημόσια μέρη μίας πόλη, μέσα από την
ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων, επιστημονικών
θέσεων και ερευνών, υπό το πρίσμα, μάλιστα, των σημαντικών
και πολυποικίλων μετασχηματισμών που έχουν λάβει χώρα τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε όλες τις πτυχές της
κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Στο site του συνεδρίου
http://publicspace2019.gr/ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
περαιτέρω ενημέρωση για άλλα στοιχεία της διοργάνωσης, το
πρόγραμμα και τις παράλληλες εκδηλώσεις, όπως Έκθεση
Βραβευμένων
Αρχιτεκτονικών
Διαγωνισμών
που
θα
εγκαινιαστεί το Σάββατο 30 Μαρτίου μετά την λήξη του
συνεδρίου, στον Κήπο των Γλυπτών της Νέας Παραλίας.

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο Νο.30 Μάρτιος 2019 με θέμα «Επισκόπηση οικονομικών
εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την Βόρεια
Μακεδονία». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

και

πνευματική

Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Κεντρικής
Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας
Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του
προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και
των Λογιστών – Φοροτεχνικών διοργανώνει στη
Θεσσαλονίκη
σεμινάριο
με
θέμα:
«ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ». Τo σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Χρόνος
διεξαγωγής : Σάββατο 23 Μαρτίου 2019, ώρες 15:00-20:30
(Αμφιθέατρο 12), Κυριακή 24 Μαρτίου 2019, ώρες 11:3019:00 (Αίθουσα 10), Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, ώρες 09:3015:30 (Αίθουσα 10), Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, ώρες 11:3017:30 (Αίθουσα 10). Εισηγητής:
ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ – Οικονομολόγος. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να ενημερωθείτε στο σύνδεσμο : https://www.oee.gr/2019/02/27/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BE%C
E%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1
%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%84%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B97/
Ελληνορωσικές εμπορικές σχέσεις: διευρύνοντας
επιχειρηματικούς ορίζοντες και εξαγωγικές πρακτικές
Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει στην
Θεσσαλονίκη το συνέδριο με θέμα: «Ελληνορωσικές
εμπορικές σχέσεις: διευρύνοντας επιχειρηματικούς ορίζοντες
και εξαγωγικές πρακτικές», υπό την αιγίδα του Γενικού
Προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Θεσσαλονίκη.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8-9 Απριλίου 2019 στο
ξενοδοχείο Grand Hotel και θα έχει ως αντικείμενο την
ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων στα θέματα εξαγωγικών
διαδικασιών όπως πιστοποιήσεις, εκτελωνισμός, μεταφορές,
αποθήκευση κ.α και επιχειρηματικό networking. Η συμμετοχή
για τα Μέλη του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
είναι δωρεάν με προϋπόθεση ενεργής συνδρομής για το έτος
2019. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το παράρτημα του
Ελληνορωσικού
Εμπορικού
Επιμελητηρίου
στην
Θεσσαλονίκη είναι: 2310 556989, κ. Κωνσταντίνος
Πορτοκάλης.

Ζητήσεις Συνεργασίας

Ζητήσεις Συνεργασίας (Συνέχεια)

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει
στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι αναφερόμενες
στη συνέχεια ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του
εξωτερικού, επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ελληνικές,
προκειμένου να συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται
στην κάθε ζήτηση.

ΕΛΛΑΔΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/03/2019 Έως: 06/03/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/03/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΜΕ
ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ή
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Επιχείρηση: ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υπεύθυνος: ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 6987771507
E-mail: opportunities.pharma@gmail.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.2619 Ημ/νία Επιστολής: 21/02/2019
Α/Α Επιστολής: 0

ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/03/2019 Έως: 06/03/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/03/2019
Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
ΟΠΩΣ:
ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Κ.Α.
Επιχείρηση: SODINOVE
Υπεύθυνος: ALLARD CECILE, ΓΑΛΛΙΑ
E-mail:
samoneal1000@yahoo.com,
cecileallar@societededistributiondunordvenndee.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.1968 Ημ/νία Επιστολής: 08/02/2019 Α/Α
Επιστολής: 0
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ
ΚΑΙ
ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/03/2019 Έως: 06/03/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/03/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ SITE:
https://adminportal.acci.gr/images/346-2019_AnazitisiDermatina_GouninaEidi_Epimelitira_Enoseis1_F274709496.pdf.pdf
Επιχείρηση: TINA MODESTYLING GMBH, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
E-mail: tina.modestyling@t-online.de
WEB: http://www.tinamodestyling.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.2794 Ημ/νία Επιστολής: 26/02/2019 Α/Α
Επιστολής: 0
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/03/2019 Έως: 06/03/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/03/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΛΑΤΕΞ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΣΕ
ΧΡΩΜΑΤΑ, ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ.
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΜΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.
Επιχείρηση: SWAN AE
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10, 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 00302108161333, 00302108161595
E-mail: info@swan.gr
WEB: http://www.swan.gr
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.1797 Ημ/νία Επιστολής: 06/02/2019 Α/Α
Επιστολής: 0

ΙΣΡΑΗΛ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/03/2019 Έως: 06/03/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/03/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ.
Επιχείρηση: SHARON MERMELSTEIN, ΙΣΡΑΗΛ
E-mail: sharonc@chamber.org.il
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.2208 Ημ/νία Επιστολής: 14/02/2019
Α/Α Επιστολής: 0
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ ΝΕΡΟΥ
Τύπος: Προσφορά
Από: 18/03/2019 Έως: 18/03/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 18/03/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ ΝΕΡΟΥ
Επιχείρηση: Aqua Geo
3308 Misaktsieli, Mtskheta Region, ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: +995 322470410
E-mail: info@aquageo.ge
Αρ. Πρωτοκόλλου: Ε.2759 Ημ/νία Επιστολής: 25/02/2019
Α/Α Επιστολής: 0
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ,
ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΗΣ HERE Technologies ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ HERE Map Creator
Τύπος: Προσφορά
Από: 18/03/2019 Έως: 18/03/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 20/03/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ,
ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ HERE
Technologies ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ HERE Map Creator
Επιχείρηση: HERE Technologies Athens
Υπεύθυνος: Vasileios Pagonis - Sr. Data & Community Lead
Tsitouri 44, 15231, Athens, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 6974032575
E-mail: vasilis.pagonis@here.com, mapsgreece@here.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: Ε.2233 Ημ/νία Επιστολής: 14/02/2019
Α/Α Επιστολής: 0

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκίας, 25- 26 Απριλίου 2019

Επιχειρηματική αποστολή στην
Τουρκίας, 27 – 30 Απριλίου 2019

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή
στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Smart Grids and Cities
Congress and Fair Για Ενέργεια, Νερό, Αέριο, Θέρμανση κλπ.,
στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 25- 26 Απριλίου 2019
και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις Halic Congress Center. 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 e-mail:
fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Με την επιβεβαίωση της
συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120 για δύο
άτομα, το ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του
ΕΤΕΕ. 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 .

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει
ότι μεταξύ των ημερομηνιών 27-30 Απριλίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση «CARPET AND
FLOORING EXHIBITION», από την εταιρία “Hannover Fairs
Turkey Fuarcilik A.S ” στην Τουρκία – GAZIANTEP - στο
Middle East Fair Centerμε την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται
τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: χαλιά, χειροποίητα χαλιά,
μηχανήματα, ξύλινα προιόντα δαπέδου. 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 (26-29 Απριλίου 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 (26-29
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. 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 12.04.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.domotexturkey.com/en

Επιχειρηματική αποστολή στο Ικόνιο της Τουρκίας, 25-28
Απριλίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 25 – 28 Απριλίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «KONYA CONSTUCTION
2019» από την εταιρία «Tuyap Fair», στην Τουρκία – ΚΟΝΥΑ –
στο Konya International Fair Area με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα
στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς Οικοδομικών υλικών, τεχνολογιών κατασκευής,
ηλεκτρικών συστημάτων, μηχανημάτων κατασκευαστικών έργων,
θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και εγκαταστάσεων. 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 (24 – 27 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 (24 27 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://tuyap.com.tr/en/exhibitions/konya-constructionfair-2019-16th-construction-construction-and-workd-machineryheating-cooling-air-conditioning-installation-and-natural-gastechnologies-fair#scope-of-the-fair . 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.

Γκαζιαντεπ

της

Επιχειρηματική αποστολή στην Γκαζιαντέπ της
Τουρκίας, 27- 30 Απριλίου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία
με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης DOMOTEX
2019 Carpet and Flooring Exhibition Για Χαλιά, Μοκέτες,
Ταπετσαρίες , Δάπεδα κλπ., στην Γκαζιαντέπ της Τουρκίας,
στις 27- 30 Απριλίου 2019 και συγκεκριμένα στις
εγκαταστάσεις Gaziantep Middle East Fair Center. 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
επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν στο e-mail:
fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Με την επιβεβαίωση
της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120
για δύο άτομα, το ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές
δαπάνες του ΕΤΕΕ. 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 σε Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη,
27/5 - 2/6/2019
Ο ΣΕΒ, ο Enterprise Greece και ο ΣΕΒΕ, με την υποστήριξη του
Υπουργείου
Εξωτερικών,
διοργανώνουν
επιχειρηματική
αποστολή στην Σιγκαπούρη και στην Ταϊλάνδη (Μπανγκόκ),
από την Τρίτη 28 έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, με
αναχώρηση την Δευτέρα 27.05 και επιστροφή την Κυριακή
2.06.2019. Τα επιχειρηματικά φόρα και οι Β2Β συναντήσεις θα
διοργανωθούν σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Βιομηχανίας
της Σιγκαπούρης (SMF), τη Μόνιμη Μικτή Επιτροπή Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τραπεζών της Ταϊλάνδης και το Ταϊλανδικό
Εμπορικό Επιμελητήριο. Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν
όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Για την καλύτερη
προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο
συντονισμό των ενεργειών, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε
για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας,
συμπληρώνοντας άμεσα, τη σχετική δήλωση στο σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/1I30ga6Oi8ogqtTIxfxRar4XKdu
yKWTnwFN9MRweRfgo/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
Σιγκαπούρη/Ταϊλάνδη». Παρακαλείσθε όπως 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 εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το
ποσό είναι 250€. ·
Μη Μέλη ΣΕΒ, ΣΕΒΕ: 750€ για τον
πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον
εκπρόσωπο το ποσό είναι 375€. Το ποσό αυτό καλύπτει: ·
Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & των επιχειρηματικών
φόρα σε Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη. ·
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, ο ΣΕΒΕ και ο Enterprise
Greece, δεν μπορούν να διασφαλίσουν εκ των προτέρων
συναντήσεις για τις ελληνικές εταιρίες. Σε περίπτωση ακύρωσης
της συμμετοχής μέχρι και 1 μήνα πριν την αποστολή, το ποσό
της συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την είσοδό σας στις δύο χώρες, είναι τα διαβατήρια να έχουν
εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού και 2
ελεύθερες σελίδες για τις θεωρήσεις επίσκεψης (visa). Για την
είσοδο στις δύο χώρες δεν απαιτείται κάποιος εμβολιασμός.
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για
τις τελικές σας κρατήσεις και 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) , τον Enterprise Greece (κ. Χρήστος
Σκούρας,
Τ.
210
335
5770,
Ε.
ch.skouras@enterprisegreece.gov.gr)
και τον ΣΕΒΕ (κα.
Νατάσα Γιαλόγλου: τηλ. 2310 535333, email. ny@seve.gr) .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 30 Απριλίου – 3 Μαίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 30 Απριλίου – 3 Μαίου 2019
πρόκειται
να
πραγματοποιηθεί
Διεθνής
Έκθεση
«International Defence Industry Fair», από την εταιρία “Tuyap
tum Fuarcilik Yapim A.S ” στην Τουρκία – ISTANBUL - στο
Tuyap Fair, Convention and Congress Center- με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα την Αμυντικής Βιομηχανίας.
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 (29 Απριλίου-2
Μαίου 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
(29 Απριλίου-2 Μαίου 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 15.04.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.idef.com.tr/en/

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 02-05 Μαϊου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με
τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης “EMLAK
ISTANBUL 2019” Για Επενδύσεις και Χρηματοδοτήσεις
Ακινήτων, στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 02-05
Μαϊου 2019 και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις CNR EXPO.
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 επισυναπτόμενη αίτηση και να την
στείλουν στο e-mail: fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Με
την επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70
€/ άτομο ή 120 για δύο άτομα, το ανωτέρω ποσό αφορά
οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. 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 .

Έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»
του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ. Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης
από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως υποχρεούνται
να υποβάλλουν το φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Εκθέσεις στην Ελλάδα

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

Διεθνείς Εκθέσεις
BEAUTY TRADE SPECIAL
Πόλη: Ουτρέχτη, Ολλανδία
Ημερομηνία: 6– 8 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Καλλυντικά προϊόντα ομορφιάς
Πληροφορίες: site: https://www.beautytradespecial.nl/ , τηλ:
+31 (0)85 301 90 89 , e-mail: info@beautytradespecial.nl
NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE
Πόλη: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία: 7– 8 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Φυσικά και βιολογικά προϊόντα
Πληροφορίες: site: https://www.naturalproducts.co.uk/ , RECO
EXPORTS , τηλ: 2312315310, email: events@reco-exports.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

THE INGREDIENTS SHOW
Πόλη: Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία: 8 – 10 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Τρόφιμα και Ποτά
Πληροφορίες: site: https://www.theingredientsshow.co.uk/ ,
τηλ: +44 (0) 1293 610401, e-mail: robert.proctor@wrbm.com,
RECO EXPORTS , τηλ: 2312315310, email: events@recoexports.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

FARM SHOP- DELI SHOW
Πόλη: Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία: 8 – 10 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Τρόφιμα και Ποτά
Πληροφορίες: site: https://www.farmshopanddelishow.co.uk/ ,
τηλ: +44 (0)1293 610 401, e-mail: robert.proctor@wrbm.com ,
RECO EXPORTS , τηλ: 2312315310, email: events@recoexports.gr

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/

28 HERMES EXPO
Πόλη: Ουάσινγκτον, Φιλαδέλφεια, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής
Ημερομηνία: 8 -10-11 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και
του πολιτισμού
Πληροφορίες: site: https://hermesexpo.com/ , τηλ:
610.202.4465, e-mail: info@hermesexpo.com

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
FRESKON
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 11-13 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://freskon.helexpo.gr/ , τηλ: 2310
291 161, e-mail: freskon@helexpo.gr

th

BAUMA 2019
Πόλη: Μόναχο, Γερμανία
Ημερομηνία: 8 – 14 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών,
Συστημάτων
Πληροφορίες: site: https://www.bauma.de/ , τηλ: +49 89 94911348, e-mail: exhibiting@bauma.de
SEA ASIA 2019
Πόλη: Σιγκαπούρη
Ημερομηνία: 9-11 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Εμπορική και Υπεράκτια Ναυτιλία/ Λιμενικός
Εξοπλισμός
Πληροφορίες: site: https://www.sea-asia.com/ , τηλ: +44 1206
201557 , e-mail: chris.adams@ubm.com
ROTOCRAFT ASIA 2019
Πόλη: Σιγκαπούρη
Ημερομηνία: 9-11 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Εξοπλισμός & Τεχνολογία Ελικοπτέρου
Πληροφορίες: site: https://www.rotorcraft-asia.com/ , τηλ: (65)
6542 8660, e-mail: enquiries@rotorcraft-asia.com
Building Holland
Πόλη: Άμστερνταμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 9-11 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Κατασκευές και Οικοδόμηση
Πληροφορίες:site:https://www.buildingholland.nl/,τηλ:++31(0)8
5-2735965,e-mail: info@buildingholland.nl

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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26/03/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ NDB ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ ΤΗΛ.2108916384
27/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ
2019 ΤΗΛ.2310-962140
29/03/2019 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α' ΜΕΘ ΤΗΛ.2313-307926
02/04/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ.2695360606
02/04//2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΤΩΝ
ΤΗΛ.2310-576275
02/04/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
ΑΒΟΥΛΚΑΝΙΣΤΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΣ
ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΛ.2310-576233
02/04/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΟΣΤΕΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ
ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΗΛ.2313-308154
05/04/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.26953-60606
05/04/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΗΛ.2132143327
15/04/2019 ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΛ.2313 308154
22/04/2019 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313-308154

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

6η ΥΠΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
652 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
308 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΑΣΕΩΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

6η ΥΠΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ.Ν.Θ
Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Ο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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.

ΑΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ

