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Διοργάνωση Σεμιναρίων Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίμων από το Β.Ε.Θ
Το
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης,
στην
προσπάθειά του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – μέλη του με
αντικείμενο εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και
διάθεση τροφίμων και σε όσους εμπλέκονται με τη
διαχείριση τροφίμων με οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της
διατροφικής αλυσίδας, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια
για τις «Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»,
σύμφωνα
με
την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/ 17.08.2007.
Στόχος των σεμιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας
στην παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίμων με
ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών , σύμφωνα με
τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
ης
του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίμων.
Τα σεμινάρια είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το καθένα
και πραγματοποιούνται στην αίθουσα σεμιναρίων του ΒΕΘ
– Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος. Το κόστος συμμετοχής
ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να
καταβληθεί συγχρόνως με την κατάθεση της αίτησης στο
Οικονομικό τμήμα του Επιμελητηρίου. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τα μέλη του ΒΕΘ είναι η ταμειακή
τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή της ετήσιας
συνδρομής τους.
Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται
αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στο τμήμα Θεμάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών,
Στατιστικής, Ερευνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ,
αρμόδιος κ.Γ.Δεληχάτσιος, στο τηλέφωνο 2310241383 .

Απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση στον
ΕΦΚΑ τα μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων
Απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ
τα μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων, σύμφωνα με
τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Όπως επισημαίνεται, η υπαγωγή των μελών των ενεργειακών
κοινοτήτων στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ δεν
κρίνεται σκόπιμη, καθώς και ενεργειακές κοινότητες
διαφοροποιούνται από τα συνήθη εταιρικά σχήματα που
έχουν ως κύρια επιδίωξή τους το επιχειρηματικό κέρδος. Με
άλλες διατάξεις της τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα που
σχετίζονται με τη λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
από Ανανεώσιμες Πηγές, αναφορικά με την ισχύ των αδειών
εγκατάστασης, των προσφορών σύνδεσης κ.ά.
(Πηγή:
News
Letter
ΕΒΕΑ
,
07.06.2019)
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Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής από το ΒΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσφέρει στις
επιχειρήσεις - μέλη του τη λύση της απομακρυσμένης
ψηφιακής υπογραφής που επιτρέπει την επικύρωση των
εγγράφων από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε
και η οποία συνεργάζεται άψογα με όλες τις δημοφιλείς
μορφές εγγράφων και επιχειρηματικών εφαρμογών.
Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής είναι τα εξής:

Ο κάτοχος μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα
ψηφιακό έγγραφο από κάθε τύπου συσκευή
(desktop, laptop, tablet, smartphone) αρκεί να είναι
συνδεδεμένος στο διαδίκτυο

ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο
usb stick, καθώς το σύστημα αποστέλλει αυτόματα
στο κινητό του τηλέφωνο τον απαραίτητο κωδικό.

Φθηνότερο κόστος απόκτησης κατά 30% συγκριτικά
με την κλασική ψηφιακή υπογραφή

Ευκολία απόκτησης με επίσκεψη στο Επιμελητήριο

Βήματα:
Πρώτο βήμα – Ηλεκτρονικές Υποβολές Αιτήσεων
Α) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο site της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων – Υπηρεσία Αρχής Εγγραφής
ΥΠ.Α.Ε.
Β) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη διαδικτυακή πύλη
"ΕΡΜΗΣ
Δεύτερο βήμα - έλεγχος ταμειακής ενημερότητας
Τρίτο βήμα - ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους
απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής.
Τέταρτο βήμα - ταυτοποίηση & ενεργοποίηση
Η ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής γίνεται στο
Επιμελητήριο με την βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου από
ειδική θέση εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες Τμήμα
Βιοτεχνικών Θεμάτων ΒΕΘ, τηλ.2310241383.

Πρόσκληση συμμετοχής στη διαβούλευση για τις
Τεχνικές Προδιαγραφές για κλιματιστικά κατηγορίας
9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/h για τις ανάγκες του
Δημοσίου
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μας γνωρίζει ότι στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων
www.promitheus.gov.gr
στο
Πεδίο
Διαβουλεύσεις βρίσκονται αναρτημένες οι
Τεχνικές
Προδιαγραφές για κλιματιστικά κατηγορίας 9.000, 12.000,
18.000 και 24.000 BTU/h για τις ανάγκες του Δημοσίου με
Μοναδικό Κωδικό Διαβούλευσης: 19DIAB000004690.

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τρόφιμα και
είδη βασικής υλικής συνδρομής
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης μας γνωρίζει ότι στην ιστοσελίδα των
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr
στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για πρώτη
διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τρόφιμα και είδη
βασικής υλικής συνδρομής με τους αντίστοιχους μοναδικούς
κωδικούς που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Είδη
βασικής
υλικής
19DIAB000004775
συνδρομής
Προϊόντα Με Γλυκαντικές 19DIAB000004774
Ύλες
Διάφορα Τροφίμα Φυτικής 19DIAB000004773
Προέλευσης
Δημητριακά & Προϊόντα 19DIAB000004772
Εξ Αυτών
Ιχθυηρά & Προϊόντα Τους
19DIAB000004771
Κρέατα & Προϊόντα με 19DIAB000004770
Βάση Το Κρέας
Γάλα , Αυγά & Προϊόντα 19DIAB000004769
Από Αυτά
Εδώδιμα Λίπη & Έλαια
19DIAB000004768
Γλυκαντικές Ύλες
19DIAB000004767
Καφές - Τσαι - Κακάο & 19DIAB000004766
Προϊόντα Του
Αρτυματικές
Ύλες
& 19DIAB000004765
αιθέρια έλαια
Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές θα παραμείνουν ενεργές
για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι τις 28 06-2019.
Σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον
τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και
προτάσεις.

Επιχειρηματικά Βραβεία ο Θαλής Μιλήσιος
Τα 1α επιχειρηματικά βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος, τα οποία
διοργανώνονται από την GK MEDIA PUBLISHING και την
PALLADIAN CONFERENCES, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του
Προέδρου
της
Δημοκρατίας
Κυρίου
Προκοπίου
Παυλοπούλου και με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Ελλάδος θα απονεμηθούν σε εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτεμβρίου
2019, με προσκεκλημένους την πολιτική ηγεσία,
εκπροσώπους
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης,
των
παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της χώρας,
καθώς και του επιχειρηματικού κόσμου. Τα επιχειρηματικά
βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος έρχονται να επιβραβεύσουν τους
καλύτερους του ελληνικού επιχειρείν, τους διορατικούς και
πρωτοπόρους, που τολμούν, οραματίζονται, πρωτοπορούν
και διακρίνονται σε μια περίοδο γεμάτη αντιξοότητες.
Παράλληλα, έχουν σκοπό να προβάλουν τους επιχειρηματίες
αυτούς, ώστε να αποτελέσουν πρότυπο για την κοινωνία και
μοχλό για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
Περισσότερες πληροφορίες γα τα βραβεία, τα κριτήρια
βράβευσης, καθώς και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στο
site της διοργάνωσης http://thalisomilisios.gr/ .

Το The People’s Trust και στη Θεσσαλονίκη Πρόσβαση σε
μικροχρηματοδότηση
σε
νέες
και
υφιστάμενες
επιχειρήσεις, όλων των κλάδων
Μικροχρηματοδότηση μέχρι €10.000 και δωρεάν υπηρεσίες
επιχειρηματικής ανάπτυξης θα παρέχει ο μη – κερδοσκοπικός
οργανισμός The People’s Trust σε νέες και υφιστάμενες μικρές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Μετά
από δύο χρόνια πετυχημένου έργου στο Νομό Αττικής, ο
οργανισμός επεκτείνει τις δράσεις του και στη Θεσσαλονίκη με
νέο γραφείο και στόχο να παρέχει σε επιχειρηματίες που δεν
έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης τη
δυνατότητα να καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες σε εξοπλισμό και
υπηρεσίες προκειμένου να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν την
επιχείρησή τους. Το The People’s Trust είναι ένας ιδιωτικά
χρηματοδοτούμενος μη – κερδοσκοπικός οργανισμός που
στοχεύει να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας μέσω της
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας στους
επιχειρηματίες τα εφόδια που χρειάζονται για να μετατρέψουν
τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Από τον Μάιο του 2016
που ξεκίνησε τη λειτουργία του έως σήμερα, ο οργανισμός έχει
χρηματοδοτήσει περισσότερες από 200 νεοσύστατες και
υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει πάνω
από 300 νέες θέσεις εργασίας. Η οικονομική αρωγή που
παρέχει το The People’s Trust δεν περιλαμβάνει περιορισμούς
στον κλάδο που δραστηριοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι, ούτε και
στην ηλικία τους (αρκεί να έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη). Στο
επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος. Επιδίωξη του
οργανισμού είναι να στηρίξει την εδραίωση και ανάπτυξη
βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών από ανθρώπους που έχουν
βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας, από άνεργους που θέλουν να
δημιουργήσουν τη δική τους θέση εργασίας, από υφιστάμενους
επιχειρηματίες που επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα αλλά
δεν έχουν πρόσβαση στο απαιτούμενο κεφάλαιο. Εκτός από τη
χρηματοδότηση, ο οργανισμός προσφέρει και δωρεάν
υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης οι οποίες περιλαμβάνουν
συμβουλευτική καθοδήγηση από καταξιωμένους επαγγελματίες,
εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση με επιχειρηματικούς
φορείς, business coaching κ.α. Το The People’s Trust δέχεται
αιτήσεις για χρηματοδότηση όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα κριτήρια και τη διαδικασία
χρηματοδότησης και να συμπληρώσουν την online αίτηση εδώ:
https://www.thepeoplestrust.org/aitisi
. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το The People’s Trust μπορείτε να
επισκεφθείτε το www.thepeoplestrust.org . Στοιχεία επικοινωνίας
- Γραφείο Θεσσαλονίκης: Γιάννης Κουρτίδης, Development
Officer,
T:
2310
567944
.
E-mail:
ioannis.kourtidis@thepeoplestrust.org .

Ενημερωτικό σεμινάριο Digital Marketing
Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος
(Σ.Ε.Α.Β.Ε.) σας προσκαλεί στο ενημερωτικό σεμινάριο Digital
Marketing με θέμα 'Εισαγωγή στο Digital Marketing για την
επικοινωνία
της
σύγχρονης
επιχείρησης'
που
θα
πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα
19.00μ.μ., στα γραφεία του Σ.Ε.Α.Β.Ε., Τσιμισκή 54. Το
σεμινάριο θα παρουσιάσει ο κος Βασίλης Γεράκης,
Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, ειδικός σε θέματα
του Digital Marketing. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν
και ο αριθμός των θέσεων περιορισμένος! Η εγγραφή είναι
υποχρεωτική
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebYlFo94oFXymBZ
rGccX0d5U9P83E8WgWubVNUMeTKYc09wA/viewform .

Ημερίδα με θέμα: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών των ΟΤΑ»
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ , σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσηςτων
υποδομών των ΟΤΑ» που διοργανώνεται την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα του Πολιτιστικού
Πολυλειτουργικού Κέντρου Δήμου Καλαμαριάς (Α. Παπανδρέου 45, Καλαμαριά ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου INTERREG
EUROPE “SUPPORT” Support Local Governments in Low Carbon Strategies. Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 2310 463930, Φαξ:
2310 486203, ιστοσελίδα: http://www.anatoliki.gr.

ΔΩΡΕΑΝ φορολογικό σεμινάριο στον Πειραιά
Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.) σε
συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ φορολογικό σεμινάριο στις 19 Ιουνίου
2019, ημέρα Τετάρτη και ώρες 16:00 – 21:00, στην αίθουσα
συνεδρίων του Ε.Ε.Π., οδός Αγίου Κωνσταντίνου 3 Πειραιάς ,
με τα εξής θέματα: •
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ
Ε3, •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, •ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
- ΕΥΘΥΝΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, •ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ –
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, •
ΠΛΑΣΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, •Υπερχρεωμένα νοικοκυριά –
ψήφιση τροπολογία – Επίλυση θεμάτων μέσω πλατφόρμας και
δικαστικής οδού – Κύρωση Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας ,
•ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
•ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ, •ΦΟΡOΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ, •
GDPR. Δηλώσεις συμμετοχής: Π.Ε.Φ.Ε.: 2106124910,
2108820002. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί φάκελος
με σημειώσεις των εισηγητών καθώς και βεβαίωση
παρακολούθησης.

Πρόσκληση συμμετοχής στην 2η ενημερωτική ημερίδα
“BLUE_BOOST Info Day”, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
έργου BLUE_BOOST, ΕΒΕΘ, 20 Ιουνίου 2019.
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΚΜ), που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους
τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες,
μεταποίηση - εμπορία ψαριών και άλλες συναφείς με αυτές
δραστηριότητες), καθώς επίσης φορείς κι επιχειρήσεις που
μπορούν να παράσχουν τεχνογνωσία στις ως άνω ΜΜΕ,
προσκαλεί το ΕΒΕΘ, προκειμένου να συμμετάσχουν στην 2η
ενημερωτική ημερίδα “BLUE_BOOST Info Day”, στις 20 Ιουνίου
2019. Το ΕΒΕΘ θα πραγματοποιήσει την εν λόγω εκδήλωση
την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρες 17:30 - 19:30 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του (Τσιμισκή 29, 1ος όροφος). Στην εν
λόγω ημερίδα θα γίνει παρουσίαση του έργου BLUE_BOOST
και ιδίως της τρέχουσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
Καινοτόμων Σχεδίων για τη Χορήγηση Κουπονιών Καινοτομίας,
καθώς επίσης παρουσίαση καλών πρακτικών και καινοτομιών
στους προαναφερθέντες, επιλεγμένους τομείς του έργου για
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κατόπιν, θα υπάρξει
κύκλος ερωταπαντήσεων σε σχέση με την Πρόσκληση και τη
διαδικασία υποβολής προτάσεων σε αυτήν. Επισημαίνεται ότι η
εν λόγω ημερίδα είναι η τελευταία που θα πραγματοποιηθεί,
καθώς η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της
παραπάνω Πρόσκλησης εκπνέει στις 30.06.2019.Η εν λόγω
εκδήλωση προγραμματίζεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του
συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου
BLUE_BOOST (Πρόγραμμα ADRION), που αποσκοπεί στην
ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ ΜικρώνΜικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up)
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης
«Γαλάζιας Ανάπτυξης» (οικονομία της θάλασσας) και ανήκουν
στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής - Ιονίου. Το πλήρες
πρόγραμμα της παραπάνω εκδήλωσης και η σχετική αίτηση
συμμετοχής διατίθενται στο δικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ
www.ebeth.gr (Ενότητα Σημαντικά Θέματα). Οι ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση
συμμετοχής τους στο e-mail emmanouilidis@ebeth.gr μέχρι
την Τετάρτη 19.06.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο BLUE_BOOST, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον παραπάνω
δικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ, στο δικτυακό τόπο του έργου
https://blueboost.adrioninterreg.eu
καθώς επίσης να
επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ,
στα τηλέφωνα 2310 370181, 180 και 183, αρμόδιοι Γ.
Εμμανουηλίδης, Αντ. Μπούμπουλας και Ερ. Παπαδημητρίου.

Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για την αγορά του
Εκουαδόρ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στο
πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης της επιχειρηματικής
κοινότητας και σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Εκουαδόρ,
διοργανώνουν «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για την
αγορά
του
Εκουαδόρ».
Η
Ημέρα
Πληροφόρησης
Επιχειρηματιών θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 20 Ιουνίου
2019 και ώρα 11:00, στο κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7. Οι
ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα ενημερωθούν για την αγορά
του Εκουαδόρ από τον κ. Cristóbal Albán Proaño, Εμπορικό
Ακόλουθο της Πρεσβείας του Εκουαδόρ. Στη συνέχεια της
εκδήλωσης θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τη μορφή
ερωτήσεων-απαντήσεων (Q&A), ενώ προβλέπεται χρόνος για
δικτύωση (networking). Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί
στα
αγγλικά.
Παρακαλούνται
οι
ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, όπως μας αποστείλουν
ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQOkH4firOpjtA9TI5QCAxuojhiiU1XnAVUS7xKcPPb8tcg/viewform
. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3382342, 210 3382466, Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ.

Σεμινάριο
με
θέμα:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

ΜΟΡΦΕΣ

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:
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Χρόνος διεξαγωγής : Δευτέρα 24
Ιουνίου 2019, ώρες 16:00-21:00 (Αίθουσα 1). Τρίτη 25 Ιουνίου
2019, ώρες 16:00-21:00 (Αίθουσα 10). Τετάρτη 26 Ιουνίου
2019, ώρες 16:00-21:00 (Αίθουσα 3). Παρασκευή 28 Ιουνίου
2019, ώρες 16:00-21:00 (Αίθουσα 16). Σάββατο 29 Ιουνίου
2019, ώρες 10:00-15:00 (Αμφιθέατρο 13). Εισηγητής :
ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
–
Οικονομολόγος.
Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε στο
σύνδεσμο
https://www.oee.gr/2019/06/10/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE
%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%B9-8/

Ημερίδα με θέμα : Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης
Επιχειρηματικών Πάρκων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής
2018-2020. Η επιρροή της χωροθέτησης και της
αδειοδότησης στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το ΕΒΕΑ σας
προσκαλούν στην ημερίδα που συνδιοργανώνουν, την
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρες 11:00-17:00, με θέμα :
Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων
Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής 2018-2020. Η επιρροή της
χωροθέτησης και της αδειοδότησης στο λειτουργικό κόστος
των επιχειρήσεων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση
των Επιμελητηρίων και των ενδιαφερομένων φορέων και
επιχειρήσεων για τα αποτελέσματα της πανελλαδικής
Έρευνας – Μελέτης που διεξήγαγε η ΚΕΕΕ, για τον
προσδιορισμό των Επιχειρηματικών πάρκων, με κριτήρια
χωροταξίας και οικονομικής βιωσιμότητα και για το νέο δίκαιο
αδειοδότησης, τις προτάσεις βελτίωσης που διατυπώθηκαν
από την επιμελητηριακή κοινότητα, καθώς και τις πρόσφατες
ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση των Άτυπων
Συγκεντρώσεων.

Συνέδριο με θέμα: "Διαχείριση κρίσεων και δημοκρατία στην
ΕΕ και τη Λατινική Αμερική: διδάγματα"
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
(ΕΛΙΑΜΕΠ) σας προσκαλεί σε ένα συνέδριο με θέμα: "Διαχείριση
κρίσεων και δημοκρατία στην ΕΕ και τη Λατινική Αμερική:
διδάγματα". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική
γλώσσα την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημόσιου Δικαίου (Ε.Π.Ο.Λ.), στην οδό Πολυγνώτου
και Διόσκουρων 2, Πλάκα, 10555 Αθήνα. Η εγγραφή είναι
απαραίτητη για να παραστείτε στην εκδήλωση. Εγγραφές έως
τις 24 Ιουνίου στην κ. Evelyn Karakatsani 210 7257124, E-mail:
events@eliamep.gr . Βεβαίωση συμμετοχής θα δοθεί μετά το
τέλος του συνεδρίου.

26 - 27 Ιουνίου 2019 | Plovdiv Economic Forum II
Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται το Plovdiv Economic Forum II,
που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου 2019 στο
Ξενοδοχείο Imperial Plovdiv στη Βουλγαρία. Μεταξύ των 55 και
πλέον διακεκριμένων ομιλητών που έχουν επιβεβαιώσει την
παρουσία τους είναι ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Boyko
Borissov, ο Πρωθυπουργός της Β. Μακεδονίας, κ. Zoran Zaev, η
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, κα Ana Birchall, η
Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Ψηφιακής Οικονομίας κα Mariya
Gabriel, ο Υπουργός Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της
Βουλγαρίας κ. Rossen Jeliazkov, κ.α. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.plovdivforum.com
.
Δήλωση
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο
https://www.eventora.com/en/Events/plovdiv-economic-forum2019

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο Νο.33 Ιουνίου 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.
ΚΟΥΒΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο Μαΐου 2019, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το
οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr ), email: gremb.hav@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Έρευνα
αγοράς για τον κλάδο των κατασκευών και υποδομών στη
Ρουμανία.
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

Εκπαιδευτικά εργαστήρια ‘Φωτογραφία 13-16’
‘Φωτογραφία 13-16’, με άλλα λόγια φωτογραφία για
εφήβους ηλικίας 13-16 ετών είναι το πρόγραμμα τριών
εκπαιδευτικών εργαστηρίων -15 ωρών το καθένα- που
πραγματοποιεί για τέταρτη συνεχή χρονιά το MOMus
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 1 έως 19 Ιουλίου
2019 στις εγκαταστάσεις του, στην Αποθήκη Α’ στο λιμάνι.
Τρεις εβδομάδες γεμάτες δημιουργία, παιχνίδια και γνώση
περιμένουν τους νέους να μυηθούν στην τέχνη της
φωτογραφίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο! Αναλυτικά το
πρόγραμμα: ‘Φωτογραφία 13-16: Εισαγωγή στην τέχνη της
Φωτογραφίας’
Δευτέρα 1 Ιουλίου - Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 / ώρες 11:0014:00
Στο εργαστήριο οι έφηβοι θα εκπαιδευτούν στην τέχνη της
φωτογραφίας μέσα από μια σειρά παιχνιδιών και πρακτικών
δραστηριοτήτων. Θα μάθουν για τις λειτουργίες της
φωτογραφικής μηχανής, τις ιδιότητες του φωτός, τη σύνθεση
της εικόνας, αναλύοντας έννοιες όπως κάδρο, οπτική γωνία,
αποφασιστική στιγμή, ενώ θα ασχοληθούν με τις βασικές
αρχές της φωτογραφικής τεχνικής. Σχεδιασμός και
υλοποίηση: Στέφανος Τσακίρης.
‘Φωτογραφία 13-16: Δημιουργικές εφαρμογές’
Δευτέρα 8 Ιουλίου - Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 / ώρες
11:00-14:00
Το εργαστήριο αφορά έννοιες όπως φωτοειδησεογραφία,
φωτογραφία δρόμου, πορτραίτο, προσωπική φωτογραφία.
Μέσα από μια σειρά πρακτικών, αλλά και θεωρητικών
μαθημάτων, οι έφηβοι θα διερευνήσουν τη σχέση
αντικειμενικότητας/υποκειμενικότητας στη φωτογραφία, θα
κατανοήσουν την αφηγηματική και εκφραστική δυνατότητα
της προσωπικής φωτογραφίας και θα δημιουργήσουν το δικό
τους φωτογραφικό ημερολόγιο. Σχεδιασμός και υλοποίηση:
Άρτεμις Πυρπύλη
‘Φωτογραφία 13-16: Εικόνες του εαυτού’
Δευτέρα 15 Ιουλίου - Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 / ώρες
11:00 – 14:00
Στο πλαίσιο της έκθεσης «Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι» που
παρουσιάζεται στον χώρο του ΜΦΘ, οι έφηβοι θα
διερευνήσουν τον βαθύτερο εαυτό τους, τις προσωπικές τους
ανάγκες, όνειρα και φόβους και θα μάθουν τον τρόπο να τα
αποτυπώνουν φωτογραφικά. Το κάθε μάθημα θα έχει
στοιχεία τεχνικής και οπτικής παιδείας, καθώς και πλήθος
φωτογραφικών ασκήσεων. Στόχος είναι με το πέρας των
μαθημάτων κάθε έφηβος να έχει δημιουργήσει το δικό του
προσωπικό λεύκωμα με φωτογραφίες που αφορούν το πώς
βλέπει τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους γύρω του.
Σχεδιασμός και υλοποίηση: Μαρία Κοκορότσκου, Αντώνης
Βλάχος.
Περισσότερα
στο
σύνδεσμο
http://www.thmphoto.gr/?p=7327&utm_source=newsletter_6
36&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-1 . Λόγω
περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής και για τα τρία
εργαστήρια μέχρι και την Πέμπτη 27 Ιουνίου. Απαραίτητη
προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να έχουν τη δική τους
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Πληροφορίες & δηλώσεις
συμμετοχής: τηλ.: 2310.566716 / info.thmp@culture.gr .
Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ/άτομο. Ισχύει έκπτωση 10%
για τα αδέλφια και για όποιον θελήσει να παρακολουθήσει
δύο από τα τρία εργαστήρια και 20% για όποιον θελήσει να
παρακολουθήσει τα εργαστήρια στο σύνολό τους.
Ζήτηση συνεργασίας από τη Σουηδία
Η Σουηδική εταιρία με την επωνυμία BRITTFURN , διεύθυνση
Sturegatan 20 Stokholm/ 11436 – Σουηδία , τηλ. +46 (0) 8661 70 80 , +46 (0) 700 36 06 86, Υπεύθυνος εταιρείας : Sam
Shabani,VD , ιστοσελίδα : https://www.brittfurn.se , email:
info@brittfurn.se με αντικείμενο την κατασκευή επίπλων και
μερών τους αναζητά κατασκευαστή ορειχάλκινων τμημάτων
για έπιπλα. (Πηγή : Agora News Letter, 10.06.2019).

Διεθνείς Εκθέσεις (Συνέχεια)

Εκθέσεις στην Ελλάδα
st

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

41 CIVIL ENGINEERING FAIR
Πόλη: Μπούντβα, Μαυροβούνιο
Ημερομηνία: 25-29 Σεπτεμβρίου 2019
η
Εκθέματα: 41 Έκθεση Πολιτικών Μηχανικών
Πληροφορίες: site: http://www.adriafair.org/ , τηλ: +00382
33 410 403-5, e-mail: marketing@jadranskisajam.co.me

ELEVATE FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Περίπτερο 10 – ΔΕΘ - HELEXPO, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 13-14 Ιουλίου . Εκθέματα: Εμπορική Έκθεση
Μόδας . Πληροφορίες: e-mail: info@elevatefashion.gr , site:
http://www.elevetefashion.gr

WORLD SMART ENERGY WEEK
Πόλη: Τόκυο, Ιαπωνία
Ημερομηνία: 26-28 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Ενέργεια
Πληροφορίες: site: www.wsew.jp/en/
3349-8576, e-mail: info@reedexpo.co.jp

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

61th CAIRO TEX MACHITEX
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 27-29 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Παραγωγή υφασμάτων, Βιομηχανία
Πληροφορίες: site: http://www.machitex.com/ , τηλ: +2 262
33 190, e-mail: info@machitex.com

e-

η

84 ΔΕΘ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ – HELEXPO. Ημερομηνία: 0715/ 09/2019
Εκθέματα: Γενική Διεθνής Έκθεση
Πληροφορίες: Site: https://tif.helexpo.gr/ , τηλ: 2310291548
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου. Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ ,
τηλ: 211 012 9575
AUTOTEC EXPO 2019
Πόλη: mec Παιανίας, Αθήνα. Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Ανταλλακτικά, Επισκευή, Συντήρηση και Φροντίδα
Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων
Πληροφορίες: Site: www.be-best.gr , Email: v.georgaki@bebest.gr , τηλ: (0030) 2169390315
10Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Δήμος Κατερίνης – Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη
Ημερομηνία: 27/09-02/ 10/2019
Εκθέματα: καινοτομία, εξωστρέφεια τοπικών προϊόντων.
Πληροφορίες:
Site:
www.champier.gr
,
Email:
info@champier.gr
, τηλ: 23510 23211 εσωτ. 3 & 7, Φαξ:
23510
25124,
Facebook
:
https://www.facebook.com/Εμποροβιοτεχνική-ΕκθεσιακήΔραστηριότητα-Πιερίας-Κεντρικής-Μακεδονίας516116192256604/

Διεθνείς Εκθέσεις
BEAUTY DAYS 2019 ΠΟΛΩΝΙΑ
Πόλη: Βαρσοβία, Πολωνία
Ημερομηνία: 20-22 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: τομέας ομορφιάς, καλλυντικά
Πληροφορίες: Eλληνοπολωνικό Επιμελητήριο , κα Cieslik Anna –
Διευθύντρια Επιμελητηρίου κινητό: 6907925943, email:
info@greekpolish.org ή Πασχαλία Δικαίου – Τομέας Εκθέσεων
Πολωνίας κινητό 6989090964, email: sales@greekpolish.org .
Περισσότερα https://greekpolish.us17.listmanage.com/track/click?u=c06d81719a6f794a00743e97b&id=68
3f98146b&e=c05ed59cfd

,

τηλ: +81-3-

CAIRO HOME TEXTILE
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 27-29 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση υφασμάτων οικιακής χρήσης
Πληροφορίες:
site:
https://www.expocheck.com/en/expos/74358-cairo-hometextile-cairo-egypt , τηλ: +20 (0)2/2623-3190
CHINA COMMERCIAL EXHIBITION
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 28-30 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Κλάδος εμπορίου από Κίνα
Πληροφορίες: www.hace.com.eg
Egyptian
Group
for
Marketing
Tel:
(202)
2261-9160
–
2405-0151,
2405-1909
Fax:
+(202)
2261-9160,
2405-1909
Email:
info@hace.com.eg
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 1,
2, 3, 4, 5)
BEAUTY ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02 -04 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής έκθεση για καλλυντικά, ομορφιά, μαλλιά,
συσκευασία και συστατικά καλλυντικών
Πληροφορίες: site: www.beautyistanbul.com.tr, τηλ: +90 212
2229060,
φαξ:
+90
212
6033134,,
e-mail:
info@beautyistanbul.com.tr
MPIRES
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 04 -05 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Ακίνητα
Πληροφορίες: site: http://mpires.ru, τηλ: +7 (495) 725 77 01,
e-mail: info@vpiexpo.ru
AGROEXPO 2019 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΠΟΥ
Πόλη: Λευκωσία, Κύπρος
Ημερομηνία: 04 -06 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: αγροτικά προϊόντα και εργαλεία, προϊόντα κήπου
Πληροφορίες: site: www.displayartgroup.com , email:
aris@displayartgroup.com , τηλ: +357 22 485420 , φαξ: +357
22 485933.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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"18/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ ΤΗΛ.26953-60606"
19/06/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ» ΤΗΛ. 26953-60606
21/6/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛ.2108916307
21/06/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» ΤΗΛ.26953-60606
21/06/19 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛ.2310381080
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/19 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΕΡΓΟΣΕ
25/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΣΕΤ
ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ»
ΤΗΛ.23210-94500
25/06/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΛ 231038-1080
25/06/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
ΙΣΧΥΟΣ 150 KVA ΤΗΛ 2313-327838
26/06/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ 22 ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΗΛ.2313323115
27/06/2019 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛ 2313 320-537
28/06/19 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 81/2019) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ»
ΤΗΛ.2310381080
28/06/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ» ΤΗΛ.2310381080
28/06/19 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΗΛ.2310381080
01/07/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΛ.2413504379
03/07/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΛ.2313-307184
03/07/19 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΤΗΛ.2413-504379
12/07/2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΟΥ
ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΠ
ΣΤΗΝ
ΟΔΟ
ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΤΟΥ» ΤΗΛ.2313-318453

Γ.Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Γ.Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Γ.Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

424 ΓΣΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Γ.Ν ΣΕΡΡΩΝ

424 ΓΣΝ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Γ.Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

424 ΓΣΝ

424 ΓΣΝ

424 ΓΣΝ

Γ.Ν ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΓΝΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Γ.Ν ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
12/07/2019
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ 251 ΓΝΑ» ΤΗΛ. 210-8705010-8705013
22/07/19
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ SPECT ΤΗΛ.2313-323115
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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.

