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ΒΕΘ: Καλή, αλλά με αρκετούς «κόφτες» η
ρύθμιση για τις 120 δόσεις
Για κατ’ευφημισμόν «ρύθμιση 120 δόσεων» κάνει λόγο το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αναφερόμενο στο
νομοσχέδιο που καταθέτει, σήμερα, η κυβέρνηση στη Βουλή.
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος
Καπνοπώλης «ναι μεν θα αποτελέσει ανάσα για κάποιες
περιπτώσεις οφειλετών, ωστόσο οι επιχειρήσεις που
αναζητούν μια ουσιαστική διέξοδο θα έχουν ρύθμιση χρεών
έως 18 δόσεις (αντί για 12 που αποτελεί την πάγια ρύθμιση)
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για οφειλές από «έκτακτη
αιτία» (π.χ. από φόρο κληρονομιάς) θα μπορεί να φτάνει και
στις 30 δόσεις (αντί 24 που ισχύει παγίως).
Αξίζει να σημειωθεί πως η υφυπουργός Οικονομικών,
Κατερίνα Παπανάτσιου ενθάρρυνε τους επιχειρηματίες να
προτιμήσουν να μπουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό με το
επιχείρημα πως τους προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη.
«Η κατάσταση που επικρατεί είναι εκρηκτική, καθώς 4,1
εκατ. οφειλέτες, χρωστούν περί τα 104 δισ. ευρώ στην
εφορία και 1,55 εκατ. οφείλουν 38,2 δισ. ευρώ στα
ασφαλιστικά ταμεία. Δυστυχώς η νέα ρύθμιση απευθύνεται
σε κάποιους οφειλέτες. Οι δύο βασικοί «κόφτες»,
εισοδήματος και περιουσίας, θα αφήσουν πολλούς οφειλέτες
εκτός των ρυθμίσεων» αναφέρει ο κ. Καπνοπώλης
υπογραμμίζοντας, μάλιστα, πως δεν έχει διευκρινιστεί τι θα
ισχύσει για τους 80.000 «εγκλωβισμένους» οφειλέτες του
πρώην ΟΑΕΕ που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω
οφειλών.
Καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζει πως «για ακόμη
μια φορά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη επιβράβευσης για
τους ενημερωμένους φορολογούμενους και τους συνεπείς
εργοδότες».
Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την
Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο,
Εστίαση, Εκπαίδευση»
Ανακοινώθηκε Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη
Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο,
Εστίαση, Εκπαίδευση» μέχρι την Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019
και ώρα 17:00. Μπορείτε να δείτε την 3η τροποποίηση/
Απόφαση
παράτασης
στο
σύνδεσμο
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=708 .
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση
μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: στο Γραφείο
Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα
(Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ), στο 801
11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ
έως 7.00 μμ, στην ιστοσελίδα www.espa.gr , στις σελίδες της
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter,
LinkedΙn, youtube . Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον
ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr ) και τις Περιφερειακές
Μονάδες του.
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Αστερίσκους στο πακέτο παροχών Τσίπρα βάζει
το ΒΕΘ
Για πακέτο παροχών που δίνουν ανάσα σε συγκεκριμένη
μερίδα συμπολιτών μας,
χωρίς όμως να συνεισφέρει,
ουσιαστικά, στην πολύπαθη μεσαία τάξη, που έχει πληγεί από
τη συνεχή αφαίμαξη των προηγούμενων ετών κάνει λόγο ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Αναστάσιος Καπνοπώλης αναφορικά με τις χθεσινές εξαγγελίες
του πρωθυπουργού, λίγες, μάλιστα, ημέρες πριν τις εκλογές.
«Αναμφίβολα είναι ευπρόσδεκτο κάθε τι που μπορεί να
βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών μίας χώρας,
ωστόσο το πακέτο παροχών της κυβέρνησης περιλαμβάνει
«μισή» σύνταξη που μοιάζει περισσότερο με επίδομα και
μειώσεις του ΦΠΑ, που δεν είναι ξεκάθαρο από πότε θα
ισχύσουν» σημειώνει ο κ. Καπνοπώλης, υπογραμμίζοντας πως
αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος
είναι μία αναπτυξιακή πολιτική και μέτρα μόνιμου χαρακτήρα
που θα δώσουν οξυγόνο στο σύνολο των πολιτών.
«Δυστυχώς, χθες, δεν ακούστηκαν μέτρα ενίσχυσης της
μεσαίας τάξης, δεν ειπώθηκε το παραμικρό για μείωση των
συντελεστών φορολογικής κλίμακας, που μετ΄επιτάσεως ζητά η
επιχειρηματική κοινότητα, δεν ακούστηκε λέξη για μείωση του
ΕΝΦΙΑ. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως σε λίγες ημέρες
έχουμε εκλογές και οι ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα μοιάζουν
περισσότερο με προεκλογική παροχολογία» καταλήγει ο κ.
Καπνοπώλης.
Σε Εξέλιξη οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο
Σε Εξέλιξη βρίσκονται οι υποβολές
αιτήσεων υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων για το καθεστώς της «Γενικής
Επιχειρηματικότητας» Γ΄ κύκλου του αναπτυξιακού N.
4399/2016 έως τις 31 Μαΐου 2019, μετά από την παράταση που
δόθηκε. Περισσότερες πληροφορίες: www.ependyseis.gr .
Εκδήλωση με θέμα: Ανταγωνιστικότητα, Θεσμοί και
Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και συνέπειες για την
Βόρεια Ελλάδα – 17 Μαΐου 2019
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
διοργανώνουν εκδήλωση-ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκή
Περιφέρεια και συνέπειες για την Βόρεια Ελλάδα» την
Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 17:15 με 19:00. Προσκεκλημένος
ομιλητής θα είναι ο Simeon Djankov « Europe’s Growth
Challenges», Διευθυντής WDR 2019, Παγκόσμια Τράπεζα,
Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Αγορών , LSE και πρώην
αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών της
Βουλγαρίας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Porto
ης
Palace, στην Αίθουσα Crystal ( 26
Οκτωβρίου 65,
Θεσσαλονίκη).
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmktDftDUV5IP_Z
4q5mEDjaAahgcZjDvr-iLDtmKBSa35xvQ/viewform
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων σημαντικής έρευνας για τις
ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) και το επιχειρηματικό
επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών
Σπουδών) προσκαλεί τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν, μέχρι
15/05/2019, σε έρευνα που διεξάγει στο πλαίσιο ευρωπαϊκού
προγράμματος για τις ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) και το
επιχειρηματικό επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα και
να
παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, 24-26
ΜΑΙΟΥ 2019 στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ σε διεθνές συνέδριο www.icib.eu .
Εάν το επιθυμείτε, θα λάβετε τα αποτελέσματα της έρευνας στη
ηλεκτρονική σας δ/ση που θα
υποδείξετε στη φόρμα! Ο
σύνδεσμος της φόρμας για συμμετοχή στην έρευνα: Η Ελληνική
έκδοση
του
ερωτηματολογίου
https://goo.gl/forms/k4AFqtJlwoZJ7Ht33 . Η αγγλική έκδοση του
ερωτηματολογίου / The English version of the questionnaire:
https://goo.gl/forms/9ddPvGGP3 BFPFq3t2

Πρόσκληση για
Συνεργασίας

συμμετοχή

στο

Δίκτυο

Γνώσης

και

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν,
χωρίς κόστος, στο Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας του έργου
SMecoMP, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Το
έργο SMecoMP, αφορά στη βελτίωση των δεξιοτήτων των
στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα Περιβαλλοντικής
Επιχειρηματικότητας
και
καινοτομίας
(Eco-Innovation
Entrepreneurship). Τα μέλη του δικτύου θα λαμβάνουν τακτικά
ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου SMecoMP
και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν και να συμβάλουν
δυναμικά, αν το επιθυμούν, στις εκδηλώσεις και τα αποτελέσματα
του έργου. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πρόσθετη
πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ιωάννη Πάλλα ή
την κα. Βάσω Δημητρίου στο τηλ. 2310 403371-2.

Εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας και τελετή βράβευσης
του Διαγωνισμού με θέμα: “Το μέλλον που θέλουμε –
βιώσιμη διαχείριση πόρων”.
Εγκαινιάζεται την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, στις 6 το
απόγευμα, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
(5οςόροφος), η έκθεση φωτογραφίας του Διαγωνισμού με θέμα:
“Το μέλλον που θέλουμε – βιώσιμη διαχείριση πόρων”, που
διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Στον Διαγωνισμό
φωτογραφίας συμμετείχαν 100 μαθητές/τριες Γυμνασίων και
Λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με
φωτογραφικό υλικό, σχετικό με το Αστικό ή Περιαστικό
Περιβάλλον και τις Ανθρώπινες δραστηριότητες, στο πλαίσιο του
γενικότερου θέματος του Διαγωνισμού. Οι διαγωνισμός
διεξήχθηκε, από τις 15 Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2019.
Η τελετή βράβευσης των μαθητών γυμνασίου και λυκείου που
διακρίθηκαν οι φωτογραφίες τους, θα γίνει αμέσως μετά τα
εγκαίνια της έκθεσης στις 7 το απόγευμα, στον 4ο όροφο του
Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου. Η έκθεση θα διαρκέσει
από τις 10 έως και τις 17 Μαΐου 2019 και θα είναι ανοιχτή για το
κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 – 14.00 & 17.00- 21.00. Τις
επιλεγμένες φωτογραφίες μπορείτε να τις βρείτε στο παρακάτω
link. Εκτός από τα δύο πρώτα βραβεία, οι υπόλοιπες
επιλεγμένες φωτογραφίες, εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.
https://www.facebook.com/pg/anatolikiAE/photos/?tab=album&al
bum_id=2273584059402172&__tn__=-UC-R

ος

30 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου
Κοσμήματος
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων
Κοσμηματοπωλών
Ωρολογοποιών
(ΠΟΒΑΚΩ)
σε
ο
συνεργασία με τη ΔΕΘ – HELEXPO, προκηρύσσουν τον 30
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος,
με σκοπό την ανάπτυξη και την ανάδειξη του ελληνικού
ος
κοσμήματος. Ο 30
Πανελλήνιος Διαγωνισμός θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης KOSMIMA 2019 ,
19-21 Οκτωβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό έχουν:
Α.1. Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοϊας (Ομάδες μαθητών
μέχρι 2 προσώπων))
Α.2. Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού (Ομάδες σχεδιαστών
μέχρι 2 προσώπων)
Β. Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές
ομάδες ή εταιρίες κ.λ.π., που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή
επαγγελματικά με το σχέδιο και μπορούν να συμμετέχουν
μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.
Τρόπος Υποβολής των σχεδίων: Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει
να υποβάλλουν τα σχέδιά τους στα γραφεία της ΔΕΘ
HELEXPO, Εγνατία 154, 54636 Θεσσαλονίκη, στην
Διεύθυνση Συνεδρίων, Εκδηλώσεων & Παραχώρησης
Χώρων, τηλ. 2310291572, 2310291204, fax. 2310291674.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα σχέδιά τους ή
να τα αποστείλουν με σφραγίδα ταζυδρομείου, το αργότερο
μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 (ημέρα αποστολής).

«Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
στην
Επιχειρηματικότητα» - 13 Μαΐου 2019

Κοινωνική

Υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
εργασιακής ένταξης των ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο του
έργου SoSEDEE. Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα Παιδικά Χωριά
SOS, σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου και Στρογγυλό
Τραπέζι, με θέμα «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα», την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, στις 11:00
στο Νομαρχείο, Σουλίου 2, Αλεξανδρούπολη. Η εκδήλωση
είναι ανοιχτή στο κοινό και πραγματοποιείται με την
υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου καθώς και
του Επιμελητηρίου Έβρου. Για περισσότερες πληροφορίες:
www.sosedee.gr .

Ημερίδα: «Ευστάθεια: Ενημέρωση
εργασιακά θέματα» στη Θεσσαλονίκη

για

σύγχρονα

Η ευστάθεια κάθε μικρού ή μεγάλου συστήματος εξαρτάται
από την επαρκή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των
διαχειριστών του.Το Skywalker.gr στο πλαίσιο των δράσεων
της HR Community σας προσκαλεί στην ενημερωτική
ημερίδα «Ευστάθεια: Ενημέρωση για σύγχρονα εργασιακά
θέματα» την Τρίτη 14 Μαΐου και ώρα 10:00-16:00 στο
συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στη
Θεσσαλονίκη.Η ημερίδα θα καλύψει θέματα που αφορούν
τις νέες αποδοχές των εργαζομένων μετά τις πρόσφατες
αλλαγές, τις άδειες των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία,
τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, την αποτελεσματική
σύνταξη αγγελιών αναζήτησης προσωπικού, καθώς και την
κατάθεση εμπειριών από την πρώτη εφαρμογή του GDPR.Η
ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων ανθρώπινων
πόρων, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, υπευθύνους
στελέχωσης, επιχειρηματίες. Η συμμετοχή είναι χωρίς
χρέωση. Για την κατοχύρωση της συμμετοχής σας απαιτείται
online
εγγραφή
στο
σύνδεσμο:
http://sicp.gr/elGR/forms/render-event-form/5ED6945F81FC-D320-02CF-D5F19FB3DC72 .
Περισσότερες
πληροφορίες:
http://sicp.gr/elGR/forms/render-event-form/5ED6945F81FC-D320-02CF-D5F19FB3DC72

Εκδήλωση με θέμα: Ανάπτυξη των Ψηφιακών
Δεξιοτήτων
Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: Ανάπτυξη των
Ψηφιακών Δεξιοτήτων στις Επιχειρήσεις και του
Προγράμματος Απασχόλησης «Ψηφιακή Ευκαιρία» της
Ε.Ε. Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε
συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών, διοργανώνουν ενημερωτική
εκδήλωση με θέμα: "Ανάπτυξη των Ψηφιακών
Δεξιοτήτων στις Επιχειρήσεις και του Προγράμματος
Απασχόλησης «Ψηφιακή Ευκαιρία» της Ε.Ε.", την
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 και ώρα 09:30, στο Ε.Β.Ε.Α.,
Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Ακαδημίας 7, 6ος όροφος, Αθήνα.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διάδοση των δράσεων
της Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και την Απασχόληση και η υλοποίηση του
Σχεδίου Δράσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες 2019, με
στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού
και την ενίσχυση της δημιουργίας ψηφιακών θέσεων
εργασίας στις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος
πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Ψηφιακή Ευκαιρία». Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να ανατρέξετε
στο σύνδεσμο:
https://acci.us20.listmanage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b
78&id=e4117ad93a&e=d891e9bc7b

Greek LIFE Task Force Writers’ Seminar – 16&17
Μαΐου 2019
Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το
πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF)
διοργανώνουν Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων για το
πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον (τομείς
προτεραιότητας: Περιβάλλον, και Αποδοτικότητα
Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική
Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση), στην Αθήνα, 16 και
17 Μαΐου 2019, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πράσινου Ταμείου, στην Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος
Κηφισίας 241, Κηφισιά).
Συγκεκριμένα, το σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο
υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των
δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και
επικεντρώνεται στην συγγραφή προτάσεων LIFE.
Σκοπός του είναι η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση
της ποιότητας των υποβαλλομένων αιτήσεων βάσει και
των απαιτήσεων του Πολυετούς Προγράμματος
Εργασίας
2018-2020,
ώστε
να
αυξηθεί
η
απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν
λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.
Η υλοποίηση των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί ανά
υποπρόγραμμα, ανταποκρινόμενη στις διαφορετικές
προθεσμίες και στάδια υποβολής. Το πρώτο σεμινάριο
αφορά στο υποπρόγραμμα Περιβάλλον, θα είναι
διήμερης διάρκειας και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Πέμπτη 16 Μαΐου, 10:00-16:00
Υποπρόγραμμα Περιβάλλον:
Περιβάλλον &Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση &
Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση
η
& Πληροφόρηση – 1 Μέρα

Παρασκευή 17 Μαΐου, 10:00-16:00
Υποπρόγραμμα Περιβάλλον:
Περιβάλλον &Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση &
Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση
η
& Πληροφόρηση – 2 Μέρα (συνέχεια)
Η δήλωση συμμετοχής στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική
και
πραγματοποιείται
στον
σύνδεσμο
https://bit.ly/2VdOE0E .

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο Απριλίου 2019,
του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της
Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις
οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51 ), email: ecocom-tirana@mfa.gr
ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις
Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Απρίλιο 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:
ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551 ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΡΑΚ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Ερμπίλ της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαγδάτη, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο
για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις (Τεύχος 19) για τον
Απρίλιο του 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Ερμπίλ (www.agora.mfa.gr/iq122 ), e-mail: ecocom-erbil@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και
επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα Απρίλιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , tel:
6132386271-2, fax: 6132385676, 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 Απριλίου 2019.
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

ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικά δελτίο Απριλίου 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,+38111322-23-28 , email: ecocombelgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Ημερίδα Εξοικονόμηση Ενέργειας – Εξοικονόμηση Κατ’

Επιχειρηματική Αποστολή στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας

οίκον

Το ΕΒΕΑ, ο ΣΕΒ και ο Enterprise Greece, σε συνεργασία με το
Εμπορικό Επιμελητήριο του Δουβλίνου και με την υποστήριξη
του Υπουργείου Εξωτερικών και της Πρεσβείας της Ιρλανδίας
στην Ελλάδα, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στο
Δουβλίνο της Ιρλανδίας, από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 έως
την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019. Στην αποστολή θα
εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Για
την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον
αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών, παρακαλούμε
όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της
εταιρείας σας, συμπληρώνοντας, έως την Παρασκευή 17 Μαΐου
2019,
τη
σχετική
δήλωση
https://docs.google.com/forms/d/1uSReTnTZtNcmXwG0IP4_3e
vgnW-GV_0-xJ3Mm5cq_Zw/viewform?edit_requested=true. Για
να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, θα πρέπει να καταβάλετε το
ποσό που ακολουθεί, σε έναν από τους παρακάτω
λογαριασμούς του ΣΕΒ, με την αιτιολογία: «Επιχειρηματική
Αποστολή στην Ιρλανδία 6.2019». 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 ΕΒΕΑ, ΣΕΒ: 350€ για
τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον
εκπρόσωπο το ποσό είναι 175€. Το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒ θα
καλύψουν τη διαφορά. • Μη Μέλη ΕΒΕΑ, ΣΕΒ: 600€ για τον
πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο
το ποσό είναι 300€. Το ποσό αυτό καλύπτει: •
Τη
διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού
φόρουμ στο Δουβλίνο. • Τις μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο με ιδιωτικό λεωφορείο (σε όποια από τις δυο
προτεινόμενες πτήσεις συγκεντρώσει τα περισσότερα άτομα) •
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 την 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, το ΕΒΕΑ 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 συμμέτοχής
δεν επιστρέφεται. Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τους
διοργανωτές το συντομότερο δυνατόν για τις τελικές σας
κρατήσεις και μας αποστείλετε σύντομο προφίλ και λογότυπο
της εταιρείας σας στα αγγλικά. Για οποιαδήποτε πληροφορία
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: Τ.
211 500 6121, Ε. vmakrigianni@sev.org.gr ) και με το ΕΒΕΑ
(κα. Τίνα Ρέτζεκα: Τ. 210 338 2342, Ε. tretzeka@acci.gr ).

Επειδή καθημερινά προκύπτουν προβλήματα στη
διαδικασία διεκπεραίωσης του νέου προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II», η Ένωση Καταστηματαρχών
Κατασκευαστών Αλουμινίου – σιδήρου Νίκαιας –
Κορυδαλλού & Πέριξ (ΕΝΚΑΣ), διοργανώνει ενημερωτική
ημερίδα με θέματα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και Κτίρια
Μηδενικής Κατανάλωσης. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00 στο Πνευματικό
κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», Γρ. Λαμπράκη 159 -161,
Κορυδαλλός 181 20. Την ημερίδα μπορούν να
παρακολουθήσουν κατασκευαστές αλουμινίου – σιδήρου,
φορείς και εταιρείες του κλάδου. Μετά την εκδήλωση θα
ακολουθήσει η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης.
Πληροφορίες: ΕΝΚΑΣ, τηλ.: 210.49.12.885, PROFIL MEDIA
τηλ.: 210.80.56.800 και 6973.805584. (Πηγή :aluNET.gr).

Επιχειρηματική

αποστολή

Καναδών

Εισαγωγέων

Τροφίμων στην Ελλάδα (Αθήνα και Λάρισα, 1014/06/2019)
Το

Γραφείο

ΟΕΥ

Οττάβας

απηύθηνε

σε

καναδικές

εισαγωγικές επιχειρήσεις με ευρύ δίκτυο διανομής στον
ο

Καναδά πρόσκληση συμμετοχής στο τέταρτο (4 ), κατά
σειρά,

πρόγραμμα

επιχειρηματικών

συναντήσεων

του

κλάδου τροφίμων, χυμών και αναψυκτικών, το οποίο φέτος,
αφορά σε τυροκομικά προϊόντα και θα διεξαχθεί στην Αθήνα
και τη Λάρισα, από 10 έως 14 Ιουνίου 2019. Σημειώνεται ότι
το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕEnterprise

Greece.

Για

https://www.enterprisegreece.gov.gr/.

πληροφορίες:
(Πηγή:

Δελτίο

Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων 2019, ΟΕΥ,
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα.)

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, 13 - 15 Ιουνίου 2019
Το Τούρκικο Προεξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι μεταξύ των ημερομηνιών 13 – 15 Ιουνίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση « TRADE FAIR FOR POULTRY TECHNOLOGIES » από την εταιρία HKF Fuarcılık A.Ş και
στην Τουρκία- İSTANBUL – στο İstanbul Expo Center – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Πουλερικά αναπαραγωγής και
εξοπλισμοί, προϊόντα κρέατος, παραγωγή ζωοτροφών και συμπληρώματα, διαγνωστικά εργαστήρια, γενετική, συσκευασία και
logistics.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 (12 - 15 Ιουνίου 2019) το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από
κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον
εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (12 - 15 Ιουνίου 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 (να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το εν λόγω Υπουργείο της Τουρκίας), γιατί λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για περρισότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : http://vivturkey.com/eng/index.html . Παρακαλούνται όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να
επισκεφτούν την έκθεση, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Τουρκίας
στην Αθήνα , ώστε να προμηθευτούν την αίτηση, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν και στείλουν στο Γραφείο το αργότερο μέχρι
τις 27.05.2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail selanik@ticaret.gov.tr .

Διεθνείς Εκθέσεις (Συνέχεια)

Εκθέσεις στην Ελλάδα
1o BIO FESTIVAL 2019
Πόλη: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι , Αθήνα
Ημερομηνία: 11-13 Μαϊου 2019
Εκθέματα: Βιολογικά τρόφιμα και ποτά, Φυσικά καλλυντικά και
προϊόντα περιποήσης, Συμπληρώματα διατροφής, Super Foods,
Free From προϊόντα, Eco friendly Συσκευασίες, Προϊόντα και
υπηρεσίες Eco-living, Εταιρείες πιστοποίησης
Πληροφορίες: κα Άντζελα Ζαμπακόλα τηλ. 6976444286, e-mail:
za@forumsa.gr , κ. Άρης Καφούρος τηλ: 6977000010, e-mail:
ark@forumsa.gr , site: www.forumsa.gr
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Πόλη: ΔΕΘ-HELEXPO, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 12-14 Μαϊου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Εκκλησιαστικών Ειδών
Πληροφορίες: Site: https://www.orthodoxia-expo.gr/ , τηλ: 210
9576100, e-mail: mail@atou.gr
η

1 ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ&ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Κοίλων, Κοζάνη
Ημερομηνία: 21-24/06/2019 (Νέα ημερομηνία)
Εκθέματα: Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών
Πληροφορίες: τηλ: 24610 45978&45977
ELEVATE FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Περίπτερο 10 – ΔΕΘ - HELEXPO, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 13-14 Ιουλίου
Εκθέματα: Εμπορική Έκθεση Μόδας
Πληροφορίες:
e-mail:
info@elevatefashion.gr
,
http://www.elevetefashion.gr
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, Ηράκλειο
Ημερομηνία: 19-24 Ιουλίου
Εκθέματα: Αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: http://alfaexpo.gr/ , τηλ: 210 277224,
mail: info@alfaexpo.gr

site:

TH

VIV TURKEY 2019- 9 INTERNATIONAL TRADE FAIR
FOR POULTRY TECHNOLOGIES
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 13-15/06/2019
Εκθέματα: εξοπλισμός κτηνοτροφίας- γεωργίας- σφαγείωνκρεάτων κτλ, ζωοτροφές, κτηνιατρικά όργανα, φάρμακα,
εκκολαπτικά
Πληροφορίες: http://vivturkey.com/eng/
RD

3 GREEK FESTIVAL
Πόλη: Ντύσσελντοφ, Γερμανία
Ημερομηνία: 13-16/06/2019
Εκθέματα: Τρόφιμα και Ποτά
Πληροφορίες: www.grienchenlandfestival.de
CONNECTECH ASIA 2019 - BROADCAST ASIA COMMUNOIC ASIA
Πόλη: Σιγκαπούρη
Ημερομηνία: 18-20 Ιουνίου 2019
Εκθέματα: Ψηφιακές-Δορυφορικές Τεχνολογίες στον τομέα
των ΜΜΕ, Αναμετάδοσης, Εκπομπής / Κυβερνοασφάλεια,
Blockchain, IOT
Πληροφορίες: site: https://www.communicasia.com/ , τηλ:
+65 6391 6100
INTERNATIONAL COMMODITY FAIR
Πόλη: Μόσχα
Ημερομηνία: 18-20 Ιουνίου 2019
Εκθέματα: οικιακά έπιπλα και συσκευές, ηλεκτρονικά είδη,
είδη για την κουζίνα, κήπο κτλ
Πληροφορίες: site: https://eventegg.com/china-commodityfair/
YAPI-TURKEYBUILD ISTANBUL 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 18-22 Ιουνίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Δομικών και κατασκευαστικών υλικών
Πληροφορίες: site: https://yapifuari.com.tr/Home , τηλ: +90
212-291 83 10

e-

Διεθνείς Εκθέσεις
NATURALLY GOOD
Πόλη: Σύδνεϋ, Αυστραλία
Ημερομηνία: 02-03 Ιουνίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση φυσικών, οργανικών και υγιεινών προιόντων
Πληροφορίες: site: https://naturallygood.com.au/ , τηλ: +61 3
9261 4500, email: naturallygood@divcom.net.au , RECO
EXPORTS , τηλ: 2312315310, email: events@reco-exports.gr
ORGANIC FOOD IBERIA
Πόλη: Μαδρίτη, Ισπανία
Ημερομηνία: 06-07 Ιουνίου 2019
Εκθέματα: Βιολογικά και Φυσικά προιόντα
Πληροφορίες: site: https://www.organicfoodiberia.com/ , τηλ:
+44 (0) 1273 645 110, email: organicfoodiberia@divcom.co.uk ,
RECO EXPORTS , τηλ: 2312315310, email: events@recoexports.gr
AMBIENTE INDIA & HEIMTEXTIL INDIA
Πόλη: Νέο Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 13-15/06/2019
Εκθέματα: Έκθεση Διακοσμητικών Ειδών για τον Εσωτερικό και
Εξωτερικό Οικιακό χώρο
Πληροφορίες:
https://ambienteindia.in.messefrankfurt.com/newdelhi/en.html / https://heimtextilindia.in.messefrankfurt.com/newdelhi/en.html

FERIA INTERNACIONAL EXPOCARIBE
Πόλη: Αβάνα, Κούβα
Ημερομηνία: 18-22 Ιουνίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες:
site:
https://pupload.facebook.com/events/2224387841156797/ , τηλ: +53
5 4078052
HONG KONG JEWELLERY & GEM FAIR 2019
Πόλη: Χόνγκ Κονγκ
Ημερομηνία: 20-23 Ιουνίου 2019
Εκθέματα: κοσμημάτων, πολύτιμων λίθων, ρολογιών,
μηχανημάτων κατασκευής κοσμημάτων
Πληροφορίες: site: https://exhibitions.jewellerynet.com/6jg
τηλ: +852 2516 1677 / 2585 6179
CeBIT
Πόλη: Αννόβερο, Γερμανία
Ημερομηνία: 24-28 Ιουνίου 2019
Εκθέματα: Τεχνολογία
Πληροφορίες: site: https://www.cebit.de/de/ , τηλ: +49 511
89 – 31059
ENERGETIKA & ELEKTROTECHNIKA- RUSSIAN
INTERNATIONAL ENERGY FORUM
Πόλη: Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
Ημερομηνία: 25-28 Ιουνίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ενέργειας
Πληροφορίες: site: http://en.energetika-restec.ru/ , τηλ: +7
(812) 320 8091, email: main@restec.ru

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

22/05/2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΗΛ.2310-381080
23/05/2019 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.2310-882484
27/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2413 504379
28/05/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2313-307184
29/05/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΛ.23130 307195
30/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2413 504379
31/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ. 2413 504379
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ , ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΄Η ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΗΛ. 2313 320537
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Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ.Ν.Θ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις
Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των
Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας
μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την πρώτη υπηρεσία,
οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα
επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε
αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής
καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν
δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία
με άλλες επιχειρήσεις.

