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Ανακοίνωση για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος
Τον Ιούνιο η λειτουργία της πλατφόρμας για την
προστασία της πρώτης κατοικίας
Αν και ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης
κατοικίας τέθηκε σε ισχύ από τις 30 Απριλίου, εντούτοις η
πλατφόρμα
για
τους
«κόκκινους»
δανειολήπτες,
προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για να τη ρύθμιση του
χρέους τους, δεν πρόκειται να ανοίξει πριν από τα τέλη
Ιουνίου.
Ο λόγος; η ολοκλήρωση της πλατφόρμας προκειμένου να
είναι όσο το δυνατόν, περισσότερο, λειτουργική. Μάλιστα
όσο θα διαρκεί η διαδικασία για τη ρύθμιση θα υπάρχει
προσωρινή προστασία του δανειολήπτη από το ενδεχόμενο
πλειστηριασμού.
Αυτά τόνισε κατά τη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η προϊσταμένη
του νομικού τμήματος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση.
Το ύψος της συνολικής οφειλής του δανειολήπτη (όχι μόνο
το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο, αλλά και κεφαλαιοποιημένοι
τόκοι και τυχόν έξοδα εκτέλεσης, τη ρύθμιση των οποίων
αιτείται ο οφειλέτης) δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από
130.000 ευρώ ανά πιστωτή για τα στεγαστικά δάνεια.
Στο μεταξύ, έντονη κινητικότητα παρατηρείται στις
ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τη ρύθμιση χρεών προς την
εφορία και τα Ταμεία, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που
σπεύδουν να αξιοποιήσουν τα ευνοϊκά μέτρα των 120
δόσεων.
Όπως έκανε γνωστό ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης 38.000 φυσικά και
νομικά πρόσωπα έχουν υποβάλει αίτηση για την ένταξη στη
ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και
31.000 προς την εφορία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι 30.000
είναι φυσικά πρόσωπα.
Οι μικρομεσαίοι αδικούνται
«Οι ΜμΕ νιώθουν πως αδικούνται καθώς για αυτούς ο
αριθμός των δόσεων προς την εφορία δεν ξεπερνά τις 24,
για τακτικές, και τις 36 δόσεις, για έκτακτες φορολογικές
οφειλές» τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος
Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας πως για ακόμη φορά δεν
υπάρχει πρόβλεψη επιβράβευσης για τους ενημερωμένους
φορολογούμενους και τους συνεπείς εργοδότες. «Αυτό που
ζητάμε μετ΄επιτάσσεως πέρα από τις ρυθμίσεις, που έχουν
ημερομηνία λήξης, είναι μόνιμα μέτρα και προπάντων να
μειωθεί η φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων για
να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική» ανάφερε ο κ.
Καπνοπώλης.

Ενημερωτικά Σημειώματα για την «Προστασία 1
και «Ρυθμίσεις 120 δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ»
ης

ης

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Εμπορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης Υποχρεωτικά ΚΛΕΙΣΤΑ θα είναι όλα
τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης
τροφίμων του Νομού Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου
2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 22/19777/10-05-2002
απόφαση, η οποία δεν έχει ανακληθεί. Ο Εμπορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, να
εποπτεύσουν την αγορά για την τήρηση της νομιμότητας της
αργίας του Αγίου Πνεύματος. Περισσότερες πληροφορίες:
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: ΤΗΛ.2310548876,
2310547887, FAX: 2310538263 e-mail: empsylth@otenet.gr
www.tradesupport.gr .

Υπουργείο Οικονομικών.: Παράταση έως τις 29 Ιουλίου
για τις φορολογικές δηλώσεις
Παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις έδωσε
το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση Αρ. Πρωτ: Α.1211/28-5-2019 (ΦΕΚ Β' 2007/31-052019) η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων μεταφέρεται από τις 30 Ιουνίου στις 29 Ιουλίου
2019. Από την απόφαση δεν προκύπτει η παραμικρή αλλαγή
όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων
φόρου εισοδήματος, οι οποίες προβλέπεται ότι θα πρέπει να
εξοφληθούν ως το τέλος Ιουλίου η πρώτη, ως το τέλος
Σεπτεμβρίου η δεύτερη και ως το τέλος Νοεμβρίου η τρίτη.

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για τη μείωση του φόρου στα μερίσματα
Οδηγίες σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και
παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10% παρέχει
με την εγκύκλιό της με αριθ. πρωτ. Ε.2092/03.06.2019
η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το μέτρο ισχύει από την
1 Ιανουαρίου 2019 και το όφελος από τη μείωση για τους
μερισματούχους θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα
υποβάλουν το 2020. Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου
μπορείτε
να
δείτε
στο
σύνδεσμο
https://www.aade.gr/sites/default/files/201906/%CE%B52092_2019.pdf

κατοικίας, Ρύθμιση και επιδότηση δανείων Φυσικών προσώπων»

Ενημερωτικά Σημειώματα για την «Προστασία 1 κατοικίας Ρύθμιση και επιδότηση δανείων Φυσκιών προσώπων» και «Ρυθμίσεις
120 δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ» έχουν αποσταλεί στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από την Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Τα ενημερωτικά αυτά σημειώματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr και
ος
είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Αριστοτέλους 27 – 3 όροφος, τηλ. 2310241383.

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το
Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων
και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισμού περιόδου 2019-2020.
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 η ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών
καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης
Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών,
με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020. Οι
ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους
ενδιαφερόμενους -δικαιούχους και παρόχους- μέχρι την
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59. Οι διακοπές με το
πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την
1 Αυγούστου 2019 έως τις 31 Ιουλίου 2020 σε τουριστικά
καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Οι διακοπές θα
έχουν διάρκεια από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν
επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων
Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή από μία έως πέντε
διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά
καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται
από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την
πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν
να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις
οποίες ανήκουν, για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν
απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την
εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να
πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Γνωστοποίηση έναρξης διαδικασίας διαβούλευσης
Από την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων τίθενται σε δημόσια
διαβούλευση
τα
πρότυπα
προσκλήσεων
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και των σχετικών συμβάσεων για την κατάρτιση
καταλόγων πολλαπλών παροχών συλλογής αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίων πλοίων που προβλέπονται από το άρθρο
105 του Ν.4504/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 48
του Ν.4597/2019 (Α’ 35/28.02.2019). Η διαδικασία της
διαβούλευσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτά
στάδια: Κατά το πρώτο στάδιο, το οποίο θα διαρκέσει για 15
η
ημέρες, έως την 14 Ιουνίου 2019, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
καλούνται να υποβάλλουν γραπτά σχόλια και παρατηρήσεις επί
των προτύπων. Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, η
Αρχή θα αναρτήσει τα σχόλια όλων των φορέων- δίχως στοιχεία
η
εξατομίκευσης- για χρονικό διάστημα 10 ημερών, έως την 24
Ιουνίου 2019. Κατά το δεύτερο στάδιο οι ενδιαφερόμενοι δύναται
να υποβάλλουν συμπληρωματικά σχόλια και παρατηρήσεις επί
του συνόλου των κειμένων (πρότυπα και παρατηρήσεις του
πρώτου σταδίου). Η Αρχή δύναται να παρατείνει τις ανωτέρω
προθεσμίες κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος. Τα κείμενα των
προτύπων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Αρχής
(www.raports.gr) και είναι διαθέσιμα σε επεξεργάσιμη μορφή. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα σχόλιά τους εντός
των ανωτέρω προθεσμιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@raports.gr
, με τίτλο «Σχόλια διαβούλευσης επί των
προτύπων του α.105 Ν.4504/2017» σε αρχεία με επεξεργάσιμο
μορφότυπο.

Εκδήλωση με θέμα: Υπεύθυνη και Καινοτόμος Έρευνα
(RRI) και Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3)
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: έμφαση στη
Διάσταση του Φύλου
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) σας προσκαλεί
να συμμετάσχετε στην εκδήλωση που διοργανώνει,την
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 στο κτίριο του CITY College,
Λέοντος Σοφού 3, και ώρα 13.00 – 15:30 με τίτλο “
Υπεύθυνη και Καινοτόμος Έρευνα (RRI) και Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας: έμφαση στη Διάσταση του Φύλου”. Η
εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου
TeRRItoria που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Horizon 2020”. To έργο
TeRRIToria εξετάζει την χρήση των βασικών αρχών της
Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (Responsible
Research and Innovation – RRI) για την καλύτερη
εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3)
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και υλοποιείται σε
συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (SEERC). Η εκδήλωση έχει ως στόχο να
ενημερώσει την τοπική κοινότητα για τις αρχές της
Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI) και πιο
συγκεκριμένα για τη διάσταση και την ισότητα των φύλων,
που είναι μία βασική προϋπόθεση σε αυτό το πεδίο. Η
εκδήλωση επίσης θα εξετάσει την υπάρχουσα κατάσταση
στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), και θα προσφέρει
ένα πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για την
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα και
την
καινοτομία.
Η
εκδήλωση
απευθύνεται
σε
εκπροσώπους πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και
χρηματοδοτών έρευνας, σε στελέχη επιχειρήσεων και
φορέων καινοτομίας. Η είσοδος στην εκδήλωση ελεύθερη,
ωστόσο απαιτείται η προεγγραφή σας στο σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4sxAOzJpw
mignE3z_eP1vxX1zGYR7AFAWI8BeeKS7WwVzA/viewform. Η γλώσσα της
εκδήλωσης είναι η ελληνική.

Ημερίδα με θέμα: «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Φ.Ε. (Προσδιορισμός του καθαρού
και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους
κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο
2018)»
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 ημερίδα με θέμα: «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ
Ε.Λ.Π.
ΚΑΙ
ΤΟΥ
Κ.Φ.Ε.
(Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου
εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του
Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2018)». Χώρος διεξαγωγής :
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Αμφιθέατρο 3 – (Ισόγειο).
Χρόνος διεξαγωγής : Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, ώρες
09:00-13:30 Εισηγητής:
Γιώργος
Κορομηλάς –
Οικονομολόγος – Λογιστής (Πρόεδρος Ινστιτούτου
Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών). Πληροφορίες
τηλ. 2310275728.

ΕΕΘ – Εκδήλωση με θέμα: Δημόσια Εκτέλεση Μουσικής: Προκλήσεις και Λύσεις
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 18.30μμ στη συνεδριακή αίθουσα του ΕΕΘ «Θεσσαλονίκη» (Αριστοτέλους
27, 1ος όροφος) με θέμα «Δημόσια Εκτέλεση Μουσικής: Προκλήσεις & Λύσεις».

Δωρεάν workshop από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας- «Από
την ιδέα στην πράξη σε μία μόλις μέρα!»
Το ζητούμενο για την ελληνική επιχειρηματικότητα θα είναι
πάντα η δημιουργία ολοκληρωμένων προϊόντων (brands) που
θα αφηγούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια ιστορία. Αυτή
η ιστορία οφείλει να έχει διακριτό όραμα, στρατηγική και
στόχευση προς τον παγκόσμιο καταναλωτή. Πώς μπορεί ένας
νέος επιχειρηματίας να προχωρήσει από την ιδέα του προς την
πράξη και την υλοποίηση, σε πολύ σύντομο χρονικά διάστημα.
Ο στόχος του workshop είναι, κυρίως, πώς να μη χάνουμε
χρόνο σε άσκοπες και άστοχες περιδινήσεις, αλλά να
επικεντρωνόμαστε απόλυτα στην υλοποίηση της ιδέας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Το workshop γίνεται από τον Γιώργο
Κολλιόπουλο, τον entrepreneur που δημιούργησε το λ
(lambda), το πρώτο πολυτελές ελαιόλαδο στον κόσμο. Το
workshop θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρες
18.00- 20.00 και το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρες 10.0013.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου
Φθιώτιδας (Λαμία, Όθωνος 13).

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: Σύγχρονα Εργαλεία
Ενίσχυσης και Προστασίας του Επιχειρείν
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε μια
προσπάθεια
διαρκούς
υποστήριξης
&
πολύπλευρης
ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώνει
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Σύγχρονα Εργαλεία
Ενίσχυσης και Προστασίας του Επιχειρείν : • Ασφάλιση
Πιστώσεων, • Outsourcing Οργάνωση & Ανάπτυξη των
Εξαγωγών,• Outsourcing Διαχείριση Δαπανών, • Επενδυτικά
Κεφάλαια - Investment & Equity Funds, Διεθνείς Χρηματαγορές
& Χρηματιστηριακές Αγορές, • Νέος Πτωχευτικός Νόμος , την
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00 στο μέγαρο του ΕΒΕΑ,
Ακαδημίας 7, Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», 6ος όροφος. Η συμμετοχή
στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Για δηλώσεις συμμετοχής
πατήστε
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKd83t63o7eU196SbYrL4glHBbSNMCGcnI6muOMrFvOpytw/viewform .
Για να δείτε το πρόγραμμα, παρακαλούμε πατήστε στο
σύνδεσμο
https://gallery.mailchimp.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78/fil
es/05ec91f4-4679-42aa-8753-745845ba5f9f/evea_13_06.pdf.
Πληροφορίες: 210 3625 342, 213 0100 730.

Hμερίδα με θέμα «Πολιτιστική ανάπτυξη & στρατηγικές
σύνδεσης με την επιχειρηματικότητα»
Το Επιμελητήριο Δράμας σας προσκαλεί στην ημερίδα με θέμα
«Πολιτιστική ανάπτυξη & στρατηγικές σύνδεσης
με την
επιχειρηματικότητα». Το Σάββατο 15 Ιουνίου & ώρα 19:00 (ώρα
προσέλευσης 18:30) στο συνεδριακό χώρο του Επιμελητηρίου
ος
Δράμας Λ.Λαμπριανίδη 40 – 3 όροφος. Σε περίπτωση που
θέλετε να συμμετέχετε στην ημερίδα πρέπει να συμπληρώστε
την Φόρμα Συμμετοχής στο σύνδεσμο https://bit.ly/2Kr83oC

9ο Διεθνές Φόρουμ - Ορυκτών Πόρων στην Ελλάδα
To 9ο Διεθνές Φόρουμ - Ορυκτών Πόρων στην Ελλάδα
αποτελεί το σημαντικότερο ετήσιο γεγονός για τα ορυχεία και τις
πρώτες ύλες στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα ασχοληθεί με όλα
τα σημαντικά θέματα του Μεταλλευτικού Τομέα και θα
επικεντρωθεί στη σημαντική συμβολή των Ορυκτών Πόρων
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Θα λάβει χώρα την
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στο ξενοδοχείο King George στην
Αθήνα. Εγγραφή έως την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 για να έχετε
πρόσβαση στην εκδήλωση λόγω περιορισμένων διαθέσιμων
θέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα : https://mineralresources.gr/

TECC – Technology, Entrepreneurship &
Commercialization Cloud for Innovation
Το Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί
σε τριήμερο Workshop και Bootcamp με τίτλο: “TECC –
Technology, Entrepreneurship & Commercialization Cloud for
Innovation”, που συνδιοργανώνει με το Texas A&M
Engineering Experiment Station (TEES) στις 26-28 Ιουνίου
2019 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
(ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η εκδήλωση
απευθύνεται σε νέους και έμπειρους ερευνητές που επιθυμούν
να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά την τεχνολογία τους ή, ακόμα,
σε φοιτητές και καθηγητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν
σχετικές γνώσεις και δεξιότητες. Στόχοι του TECC είναι η
αξιολόγηση της εμπορικής ετοιμότητας μίας τεχνολογίας,
καθώς και η εξοικείωση τους με την ανάπτυξη επιχειρηματικού
σχεδίου γύρω από την εφαρμογή της, με στρατηγικές
εμπορικής αξιοποίησης της και με την αναζήτηση συνεργατών
και επενδυτών. Στα πλαίσια του TECC οι συμμετέχοντες θα
καθοδηγούνται από εξειδικευμένους μέντορες από τις ΗΠΑ και
την Ελλάδα. Το Workshop-Bootcamp διοργανώνεται με την
υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.),
της
Αλεξάνδρειας
Ζώνης
Καινοτομίας (ΑΖΚ), των OK!Thess και i4G, καθώς και της
Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://tecc.web.auth.gr/

9ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με
θέμα
:«Επενδύσεις,
Εξωστρέφεια
&
Κοινωνική
Υπευθυνότητα: Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Το Capital Link CSRinGreece με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί
στο 9ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με
θέμα : «Επενδύσεις, Εξωστρέφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα:
Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» και τη συμμετοχή Φορέων
απ’ όλη την Ελλάδα. Το 9ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ της Capital
Link «Επενδύσεις, Εξωστρέφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα:
Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα
του Δήμου Αθηναίων. Το συνέδριο δεν έχει κόστος συμμετοχής
και στον ακόλουθο σύνδεσμο θα δείτε όλες τις σχετικές
πληροφορίες.
http://csringreece.gr/forum/2019/agenda.php?lang=gr

Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Έχει αποσταλεί από την ΑΑΔΕ στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκη η παρακάτω απόφαση και είναι στη διάθεση των
ενδιαφερομένων
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών)- φαρμακευτικά προϊόντα
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1077611 ΕΞ 2019 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:2350
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site: www.aade.gr

Παρουσίαση της Ελλάδας στη Δημόσια Ιαπωνική
τηλεόραση στο NHK General Channel στην θεματική
εκπομπή με την υψηλότερη τηλεθέαση στην Ιαπωνία, "ο
κόσμος είναι γεμάτος με θαυμάσια πράγματα"- «the World is
full of Wonderful Things» (Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019 στις 22:30
ώρα Ιαπωνίας )
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων / Πρεσβεία
της Ελλάδας στην Ιαπωνία, οργάνωσε και συντόνισε την
επίσκεψη συνεργείου της ιαπωνικής δημόσιας τηλεόρασης NHKChannel NHK-General Channel στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του
2019, για την βιντεοσκόπηση του αφιερώματος στην Ελλάδα της
θεματική εκπομπής με την υψηλότερη τηλεθέαση στην Ιαπωνία,
"ο κόσμος είναι γεμάτος με θαυμάσια πράγματα". Η
βιντεοσκόπιση περιελάμβανε περιήγηση στις παραδοσιακές
αγορές της Ελλάδας και προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας
και των ελληνικών προϊόντων, εστιάζοντας στα προϊόντα
γεωγραφικής ένδειξης που είναι κατοχυρωμένα στην Ιαπωνία.
Στην εκπομπή της Πέμπτης 6 Ιουνίου 2019 (22.30), το επίσημο
Δημόσιο ιαπωνικό δίκτυο NHK, παρουσίασε, μεταξύ άλλων, την
αγορά και προμήθεια των συστατικών υλικών στις παραδοσιακές
αγορές της Αθήνας και την προετοιμασία των παραδοσιακών
ελληνικών πιάτων «σπανακόπιττα» και «γαρίδες σαγανάκι» με
ελληνικά συστατικά: ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,
φέτα, σπανάκι και φρέσκα λαχανικά. Το Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων οργάνωσε την παρουσίαση και την
προβολή του «προγράμματος μαγειρικής» (Cooking Show),
συνέταξε τα κείμενα για τις ελληνικές συνταγές, πρότεινε τον
χώρο διεξαγωγής του show, και επιμελήθηκε όλες τις
οργανωτικές λεπτομέρειες. Οι Ιάπωνες θεατές θα έχουν την
ευκαιρία να μάθουν λεπτομέρειες για την προετοιμασία τους, σε
ένα τυπικό ελληνικό σπίτι, από μια τυπική Ελληνίδα νοικοκυρά.
Επιπλέον, θα ανακαλύψουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τον
πολιτισμό της ελληνικής κουζίνας και τη σύνδεση των μοναδικών
υγιεινών ελληνικών προϊόντων, όπως η φέτα, με την ελληνική
μυθολογία. Το τμήμα "street buying" του προγράμματος, είναι
αφιερωμένο στην κεντρική αγορά της Αθήνας, όπου το ιαπωνικό
συνεργείο κατέγραψε παραδοσιακές και τυπικές «γωνιές» της
ελληνικής πρωτεύουσας, όπου οι καταναλωτές προμηθεύονται τα
παραδοσιακά προϊόντα. Για τις ανάγκες του show, ως
«καταναλωτής» επελέγη Έλληνας επιχειρηματίας του κλάδου
τροφίμων ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ιαπωνία. Σύμφωνα
με την NHK, η επιλογή βασίστηκε στην εθνικότητα και όχι στον
κύκλο εργασιών, στον όγκο των εισαγωγών από την Ελλάδα ή σε
οποιονδήποτε άλλο οικονομικό δείκτη. Επισημαίνεται ότι το
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ουδεμία
ανάμιξη είχε
στην διαδικασία επιλογής του "καταναλωτή".
Επίσης, το ιαπωνικό τηλεοπτικό κοινό, είχε την ευκαιρία να
απολαύσει εκπληκτικές λήψεις από το νησί της Σαντορίνης. Η
εκπομπή μεταδόθηκε την Πέμπτη 6 Ιουνίου στις 22:30 ώρα
Ιαπωνίας.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
https://www4.nhk.or.jp/sekahoshi/

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Απαλλαγή Φ.Π.Α με τη
χρήση

του

καθεστώτος

τελωνειακής

αποθήκευσης

εμπορευμάτων – εξελίξεις στο διαμετακομιστικό εμπόριο»
Ο

Διοικητής

της

Ανεξάρτητης

Αρχής

Δημοσίων

Εσόδων

(Α.Α.Δ.Ε.) κ. Γιώργος Πιτσιλής σας προσκαλεί σε ενημερωτική
ημερίδα η οποία θα διεξαχθεί ημέρα Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και
ώρες 9.30-14.30 στη Θεσσαλονίκη, στις κτιριακές εγκαταστάσεις
της ΔΕΘ - HELEXPO A.E., Εγνατίας 154 ( Συνεδριακό Κέντρο
«Ν. Γερμανός», Αίθουσα “A”), με θέμα: «Απαλλαγή Φ.Π.Α με τη
χρήση

του

καθεστώτος

τελωνειακής

αποθήκευσης

εμπορευμάτων – εξελίξεις στο διαμετακομιστικό εμπόριο».
Οργάνωση: Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία. Πληροφορίες &
Επιβεβαίωση Συμμετοχής Ε-Μail.: c.dimitrakopoulos@aade.gr

Ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGIES
Ημερομηνία διεξαγωγής: 18 έως 22 Νοεμβρίου 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05 Ιουλίου 2019
Πληροφορίες και αιτήσεις στον ιστότοπο: https://www.eugateway.eu/businessmissions/missionscalendar/construction-building-technologies-japan-0
Στις ανωτέρω επιχειρηματικές αποστολές, όπως αναφέρει
το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι
δυναμικές καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) των
κρατών μελών της Ε.Ε., οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν
τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ιαπωνία και οι
οποίες συμβάλλουν στην οικονομική και τεχνολογική
ανάπτυξη μέσω καινοτόμων τεχνικών σε οιοδήποτε στάδιο
της παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής ή των πωλήσεων.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μπορούν να υποβάλλουν
αιτήσεις μέσω διαδικτύου. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας
αναφέρονται αναλυτικά στους ιστότοπους: https://www.eugateway.eu/content/eligibility-criteria
,
και
www.eugateway.eu/content/selection .
Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο - Τηλέφωνο:+81-3-34045853
34041195, ΦΑΞ: +81-3-34045845, Ηλ.Ταχυδρομείο:
ecocom-tokyo@mfa.gr
2. Επιχειρηματική αποστολή «ΕU Gateway to Korea
Organic Food and
Drinks»
Η Gateway to Korea Organic Food and Drinks θα
πραγματοποιηθεί από
4 έως 8 Νοεμβρίου 2019 και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 14
Ιουνίου
2019
μέσω
του
συνδέσμου:
https://www.eugateway.eu/business-missions/missionscalendar/organic-food-beverage-korea-0 . Γραφείο ΟΕΥ
Σεούλ - Τηλέφωνο: +82-2-7291397, ΦΑΞ: +82-2-7291402,
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-seoul@mfa.gr (Πηγή: «ΓΝΟΥΣ
ΠΡΑΤΤΕ» Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών
Νοεμβρίου 2018, Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Διεύθυνση
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης).

INHORGENTA MUNICH 2020 (14.- 17.02.2020) 47η
Διεθνής
κλαδική
έκθεση
αργυροχρυσοχοΐας,
ρολογιών, εξοπλισμού εργαστηρίων και πολύτιμων
λίθων στο Μόναχο
H μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον τομέα των κοσμημάτων
και ρολογιών θα διεξαχθεί από τις 14.02. έως τις
17.02.2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου. Πρόκειται
για
την
47η
INHORGENTA
MUNICH,
που
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και με μεγάλη επιτυχία.
Η INHORGENTA MUNICH είναι το βαρόμετρο για τον
κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας. Εκτός από κοσμήματα,
ρολόγια, λουράκια, πολύτιμους λίθους, πέρλες, θήκες,
ασημένια είδη, μαργαριτάρια κ.α., παρουσιάζονται και
μηχανήματα για την αργυροχρυσοχοΐα, εξοπλισμοί
χρυσοχοείων, λογισμικά προγράμματα, καθώς και
στρατηγικές μάρκετινγκ στον κλάδο του κοσμήματος. Την
έκθεση πλαισιώνει ένα πλήρες πρόγραμμα ομιλιών και
συναντήσεων πάνω στα θέματα και στις ανάγκες του
κλάδου. Η έκθεση είναι ανοικτή μόνο για κλαδικούς
επισκέπτες. Περισσότερες Πληροφορίες για την αγορά
καρτών εισόδου με μειωμένη τιμή θα βρείτε online στην
ιστοσελίδα www.inhorgenta.com. Για όσους αγοράσουν
online την Inhorgenta Munich Card τους παρέχεται δωρεάν
μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη
του Μονάχου, επίσης τυγχάνουν και άλλων ειδικών
προνομίων. Πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και
Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.:
2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr .

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Β8 Διεύθυνση απέστειλε έγγραφα με θέμα «Γνωστοποίηση
παραπλανητικών ενεργειών εταιρείας με έδρα το Αμβούργο
Γερμανίας».
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.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την
Ρουμανία μηνός Μαϊου 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:
ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211
57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στη
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον
Μάιο του 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Κάιρο
(www.agora.mfa.gr/eg50) , email: ecocomcairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο Μαϊου 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:
ecocomtirana@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 Μάιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58) , τηλ. 003225455506,
Email: ecocom-brussels@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
Μάιο 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 .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον
Καναδά, τον μήνα Μάϊο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocomottawa@mfa.gr , tel: 6132386271-2, fax: 6132385676, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που
συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Μάιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocommoscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Επιχειρηματική Αποστολή
Σεπτεμβρίου 2019

στην

Λιθουανία

23-25

Το ΕΒΕΑ, ο ΣΕΒ και ο Enterprise Greece, σε συνεργασία με
τον Οργανισμό Enterprise Lithuania και την υποστήριξη του
Υπουργείου Εξωτερικών και της Πρεσβείας της Λιθουανίας
στην Ελλάδα, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην
Βίλνιους της Λιθουανίας, από την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
2019 έως την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019. 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, έως την
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, τη σχετική δήλωση. 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 Λιθουανία 9.2019». Θα πρέπει να
αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης
διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.Το κόστος συμμετοχής για
κάθε εταιρεία είναι ως εξής: Μέλη 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 στην Βίλνιους. Τις μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο με ιδιωτικό λεωφορείο.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. 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) .

Διεθνείς Εκθέσεις (Συνέχεια)

Εκθέσεις στην Ελλάδα
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

HONG KONG RAW FINISHED JEWELLRY, PACKAGING,
TOOLS&EQUIPMENT SHOW
Πόλη: Χονγκ Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 18-22 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων
Πληροφορίες: site: https://exhibitions.jewellerynet.com/6jg
τηλ: +852 2516 1677 / 2585 6179

site:

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

e-

η

84 ΔΕΘ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ - HELEXPO
Ημερομηνία: 07-15/ 09/2019
Εκθέματα: Γενική Διεθνής Έκθεση
Πληροφορίες: Site: https://tif.helexpo.gr/ , τηλ: 2310291548

Διεθνείς Εκθέσεις
ZUCHEX 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 12-15 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Οικιακών Συσκευών και Ειδών
Κουζίνας
Πληροφορίες: site: https://en.zuchex.com/ ,τηλ: +90 212 292
60 31 (pbx), e mail: zuchex@tarsusturkey.com
APEX EXHIBITION
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 14-16 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Εξοπλισμός βιομηχανίας τροφίμων & ποτών,
συσκευασία
Πληροφορίες: https://www.apexcairo.net
Middle
East
Trade
Fairs
Tel.:
+(202)
3761-2758
–
3335-7494
Fax:
+(202)
3761-7898
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 1, 2)
HONG KONG RAW MATERIALS SHOW
Πόλη: Χονγκ Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων
Πληροφορίες: site: https://exhibitions.jewellerynet.com/6jg τηλ:
+852 2516 1677 / 2585 6179
PAPER MIDDLE EAST
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 18-20 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Κλάδος χαρτιού και υλικών συσκευασίας
Πληροφορίες: http://www.papermideast.com
Nile Trade Fairs,Tel.: +(202) 2671-2287, 2670-5239, 2275- 3634
, Fax: +(202) 2275-3634, E-mail: info@nilefairs.com
New Egypt International Exhibition Center

AUTOMECH FORMULA 2019
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 18-22 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Αυτοκίνητα & εξοπλισμός μεταφορών
Πληροφορίες: https://www.automechformula.com/en/home.html , Tel.: +(202) 2322-6969, Email:infor.egypt@informa.com ,New Egypt International
Exhibition Center
INTERNATIONAL FAIR LEATHER - FOOTWEAR - FUR TECHNOLOGY
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 19-22 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Υφάσματα, Ένδυση, Υπόδηση, Δέρμα
Πληροφορίες: site: http://www.expoleather.ru/ , τηλ: +7 (499)
490-49-90, e-mail: info@expoleather.ru
WALL & FLOOREX EXHIBITION
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 19-22 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Είδη επικάλυψης τοίχου & δαπέδου, είδη
ταπητουργίας
Πληροφορίες:Tel.:+(202)3335-5423, Fax:+(202)3336-7979
Cairo International Convention & Exhibition Center (Hall 4)
EXPO MODA
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 20-22 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μόδα, ένδυση, υφάσματα
Πληροφορίες: Expo Book Co.
Tel.: +(202) 2429792
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 1,
2, 3, 5)
SUDBACK
Πόλη: Στουτγάρδη, Γερμανία
Ημερομηνία: 21-24 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα:
Διεθνής
Έκθεση
για
Ζαχαροπλάστες
Πληροφορίες: site: https://www.messestuttgart.de/suedback/en/
info@messe-stuttgart.de

Αρτοποιούς

και

, τηλ: +49 711 18560 0, e-mail:

WORLD FOOD MOSCOW
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 24-27 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Πληροφορίες: site: http://www.world-food.ru/ru-RU/ , τηλ: +7
(499) 750-08-28, e-mail: worldfood@ite-expo.ru
CMS- CLEANING MANAGEMENT SERVICES
Πόλη: Βερολίνο, Γερμανία
Ημερομηνία: 24-27 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Είδη καθαρισμού
Πληροφορίες: site: https://www.cms-berlin.de/
(0)30 3038-2035, e-mail: cms@messe-berlin.de

,

τηλ: +49
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10/06/2019 Ω ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.2310-381080
12/06/2019 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΛ.2313-307926
13/06/2019 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛ.2313-252487
14/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2313-327838
18/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.
2310-381080
18/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.2413-504379
18/6/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΣΕ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΗΛ2313-317758
19/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.23213-51297
19/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΤΗΛ.2108916264
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ
ΤΗΛ.2232023154
24/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛ.2310381080
24/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΛ.
2310381080
24/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛ. 2310381080
25/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΤΗΛ.2310381080
26/6/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΛ.2310-381080
26/6/19 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΝΧΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΤΗΛ. 2310-38108
28/06/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΦΙΛΜ ΤΗΛ : 2413-504379
02/07/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΛ. 2251033610
02/07/19 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ CR ΤΗΛ:2313320542
04/07/19 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ,ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ,ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΛ: 2313320533

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΝ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»
3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
05/07/2019
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΗΛ.2313-307184
05/07/2019
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2313307195
08/07/2019
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ.210-8705010
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Γ.Ν Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ.Ν. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

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.

