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ΒΕΘ προς Σταϊκούρα: Ενισχύστε την
επιχειρηματικότητα
Την ανάμορφωση του φορολογικού συστήματος, την
αποκατάσταση ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα, και το
σχεδιασμό για προσέλκυση επενδύσεων ζήτησε μεταξύ
άλλων ο πρόεδος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης από τον
υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, με τον οποίο
συναντήθηκε σήμερα το πρωί. Ο κ. Σταϊκούρας
επισκέφτηκε το επιμελητήριο στο πλαίσιο των
συναντήσεων του με παραγωγικούς φορείς της
Θεσσαλονίκης, ενόψει της 84ης ΔΕΘ.
Ο υπουργός Οικονομικών συνοδευόταν από τον
υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον
υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τη δημοσιονομική
πολιτική Θόδωρο Σκυλακάκη, τον γενικό γραμματέα
Οικονομικής Πολιτικής Χρήστο Τριαντόπουλο και τον
ειδικό γραμματέα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους,
Φώτη Κουρμούση.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο α΄αντιπρόεδρος
του ΒΕΘ Δημήτρης Βαργιάμης, ο οικονομικός επόπτης
του επιμελητηρίου Τάσος Λυκάρτσης και ο αναπληρωτής
πρόεδρος του τμήματος βιοτεχνών του ΒΕΘ Χρήστος
Μαρμαρινός.
«Η ύπαρξη ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος,
για το οποίο το ΒΕΘ, έχει κατ΄επανάληψη κατεθέσει
προτάσεις μπορεί να συνδράμει στην οικονομική
ανάπτυξη»
σημείωσε
ο
πρόεδρος
του
ΒΕΘ
επισημαίνοντας πως απαιτείται:
- η υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης για τα
φυσικά πρόσωπα της τάξης του 20%-25% που θα
εφαρμόζεται, με ορισμένες εξαιρέσεις, στο σύνολο των
εισοδημάτων των φυσικών προσώπων, ανεξάρτητα από
την πηγή τους.
- η σταδιακή μείωση του φορολογικού συντελεστή έως
15%, προκειμένου να καταστεί το ελληνικό φορολογικό
περιβάλλον πιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις και την
προσέλκυση επενδύσεων.
-μείωση του υφιστάμενου κανονικού συντελεστή ΦΠΑ
από 24% σε 20% και σταδιακή περαιτέρω μείωσή του
έως 15%, μέτρο που θα συμβάλει και στη μείωση της
φοροδιαφυγής, καθώς και η καθιέρωση ενιαίου
συντελεστή
ΦΠΑ
με
συγκεκριμένες
εξαιρέσεις
εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε κατηγορίες αγαθών
ή υπηρεσιών με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η
υγεία και η παιδεία.
-πληρωμή από τον πελάτη απευθείας του ΦΠΑ,
προκειμένου να καταχωρείται άμεσα και να μην είναι
αναγκασμένος ο επιχειρηματίας να κάνει τον ενδιάμεσο
για να τον αποδώσει στο κράτος.
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-λήψη μέτρων ώστε να σταματήσει η αιμορραγία που προκύπτει
στα δημόσια έσοδα και παράλληλα εντείνει τον ανταγωνισμό, όταν
επιχειρήσεις από κοντινές με την Ελλάδα χώρες φέρνουν στη χώρα
μας αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας προϊόντα χωρίς τα
απαραίτητα παραστατικά.
Αναφερόμενος ο κ. Καπνοπώλης στο τραπεζικό σύστημα
υπογράμμισε πως «ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την αγορά,
αποτελεί η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης
των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα, με δραστικές λύσεις
για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Ο λόγος που τα χρέη συσσωρεύονται όλα αυτά τα χρόνια,
είναι ότι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, στη συντριπτική τους
πλειονότητα, αδυνατούν να πληρώσουν. Αδυνατούν, όχι εξαιτίας
κακών πρακτικών, αλλά γιατί παλεύουν να επιβιώσουν σε μια
οικονομία που συρρικνώθηκε κατά 25%».
Για το ζήτημα των επενδύσεων ο κ. Καπνοπώλης ανέφερε πως
«είναι αδήριτη ανάγκη να εστιάσουμε στην προσέλκυση ιδιωτικών
κεφαλαίων και επενδύσεων από το εξωτερικό, να στηρίξουμε την
εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων, να ενισχύσουμε τη διαφοροποίηση και το
τεχνολογικό περιεχόμενο των προϊόντων και των υπηρεσιών μας,
με σκοπό να αυξηθεί η αξία των ελληνικών εξαγωγών».
Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ προτείνει:
-τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ) εντός των
ελληνικών συνόρων ως ένα μέτρο άμεσης δράσης για την
προσέλκυση ελληνικών και ξένων επενδύσεων, τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης.
-τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων που αποτελεί μια
καθιερωμένη πρακτική διεθνώς, για την προσέλκυση επενδύσεων
και τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και του εμπορίου.
-Χαμηλότερη φορολόγηση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
«Μετά από μια δύσκολη δεκαετία, έχουμε την ευκαιρία να πάμε και
πάλι μπροστά. Έχουμε την ευκαιρία να καλύψουμε το χαμένο
έδαφος και – κυρίως – να διασφαλίσουμε ότι η χώρα μας δεν θα
μπει ξανά σε παρόμοιες περιπέτειες στο μέλλον» σημείωσε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραμμίζοντας πως «οι επιχειρήσεις είναι
αυτές που μπορούν και πρέπει να συνδράμουν στη νέα εποχή της
ελληνικής οικονομίας, μετά την κρίση».

Παράταση της προθεσμίας εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑΣ
ΟΑΕΔ 2019-2020
Μέχρι την Παρασκευή 13/9/2019 συνεχίζονται οι εγγραφές των
μαθητών/τριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ, μετά την παράταση
που ανακοινώθηκε στις 5/9/2019. Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ διαρκεί δύο
χρόνια (4 εξάμηνα) και οι μαθητές/τριες τοποθετούνται σε θέσεις
μαθητείας που έχουν ήδη εξασφαλιστεί. Κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης αμείβονται με 21,78 ευρώ ανά ημέρα και έχουν
πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι
κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α' Τάξης Λυκείου και ηλικίας έως
23 ετών. Ο ΟΑΕΔ αναπτύσσει προγράμματα μαθητείας σε 30
σύγχρονες ειδικότητες άμεσα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας
και την αναπτυξιακή προοπτική της κάθε περιοχής. Εφαρμόζεται το
διττό σύστημα εκπαίδευσης, με πρόγραμμα που εξελίσσεται σε
σύγχρονες εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων και Μαθητεία σε
επιλεγμένες επιχειρήσεις. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr και στις κατά τόπους ΕΠΑ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:
«Προστασία Κύριας Κατοικίας - 120 Δόσεις προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ
– Κόκκινα Δάνεια
– Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών κ Φυσικών Προσώπων»,
με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 – 16:30
(Αίθουσα Εκδηλώσεων Β.Ε.Θ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»
Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη)
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν:
Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας, του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νομικών
και φυσικών προσώπων καθώς και των 120 δόσεων
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ

Τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια στο περίπτερο 2 της 84ης ΔΕΘ
Δυναμικό παρών δίνει στην 84η ΔΕΘ η ελληνική βιοτεχνία. Τα τρία αμιγή βιοτεχνικά επιμελητήρια της χώρας (Αθήνας, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης) συμμετέχουν για πρώτη φορά σε ένα κοινό περίπτερο, στο περίπτερο 2.
Επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της βιοτεχνίας συμμετέχουν προκειμένου να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα για τις δυνατότητες της
μεταποίησης αλλά και της παροχής υπηρεσιών.
Οι συμμετοχές αφορούν άνω των 30 επιχειρήσεων – μελών των τριών επιμελητηρίων: Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι οι εξής: Σάββατο 07/09 και Κυριακή 07/09: 10.00-22.00. Καθημερινές:16.00-22.00
Σάββατο 14/09 και Κυριακή 15/09: 10:00-22:00

Παράταση προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση Μεταποίησης και Τουρισμού του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020
Mε απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα παρατείνεται έως την Παρασκευή 4-10-2019 και
ώρα 14:00 η καταληκτική προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση του ΕΣΠΑ: «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2014-2020 (ΕΠ/ΠΚΜ). Η απόφαση είναι
προϊόν του έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος που καταγράφεται μέχρι στιγμής από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Υπενθυμίζεται
ότι, η συγκεκριμένη Δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 52 εκ. ευρώ και αφορά στην υλοποίηση επενδυτικών
σχεδίων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση
να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται
από 100.000€ έως και 600.000€. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Οι
επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν : Κατασκευές, διαμορφώσεις και κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, Προμήθεια
Μηχανημάτων και Εξοπλισμού, Αγορά Μεταφορικών Μέσων, Αγορά Λογισμικού, Κατασκευή Ιστοσελίδας και E-shop και Πιστοποίηση
προϊόντων-υπηρεσιών-διαδικασιών.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η Δημόσια Δαπάνη
της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του
Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ). Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου- Θέρμης,
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310-480000 ή στο pepkm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή
“Στείλε το ερώτημά σου”).

Σε ισχύ οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων
Τέθηκαν σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι αλλαγές στη
ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως προβλέπεται σε απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
ένταξη στη ρύθμιση με βάση τις νέες βελτιωμένες έχει τεθεί
σε εφαρμογή, ενώ η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση
εκπνέει κανονικά στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Ο ρόλος
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»

«Ανάπτυξη και
της Ακαδημίας

Ο
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ),σας προσκαλούν
σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ανάπτυξη και
Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Ο ρόλος της Ακαδημίας
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019
και ώρα 13.00 στο πλαίσιο της ΔΕΘ, Pavilion 13, στον ειδικό
χώρο εκδηλώσεων. Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 210
6183618,
fax 210 6183530, mpara@obi.gr l Skype:
vivimakri76 / www.obi.gr

Eκδήλωση, με θέμα: «Η Πρόκληση της Ανάπτυξης: Η
Απλούστευση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για
την Προσέλκυση Επενδύσεων στο Πλαίσιο των
Ευρωπαϊκών Πολιτικών»
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων διοργανώνει εκδήλωση, με
θέμα: «Η Πρόκληση της Ανάπτυξης: Η Απλούστευση του
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για την Προσέλκυση
Επενδύσεων στο Πλαίσιο των Ευρωπαικών Πολιτικών», με
την υποστήριξη του ΕΒΕΘ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου (Τσιμισκή 29), τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και
ώρες
18.00-21.00.Χαιρετισμό
θα
απευθύνουν
ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ν.
Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Π.
Καλλίρης και ο Α΄Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Ε.
Βλαχογιάννης.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα
αναπτυχθούν τα θέματα:
-Εισαγωγή στη διοικητική μεταρρύθμιση
-Αδειοδοτικό πλαίσιο
-Νέα Βιομηχανική Ευρωπαϊκή Πολιτική: Επενδυτικές
Προτεραιότητες και Προοπτικές και
-Αδειοδότηση δραστηριοτήτων φαρμακευτικής κάνναβης.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το ακροατήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΕΒΕΘ,
στο τηλ. 2310 370.132.

2ο Ετήσιο Οικονομικό Forum με θέμα: «Επανεκκίνηση.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Το κλειδί για τη διάχυση της
ανάπτυξης στηνκοινωνία», στην αίθουσα Νικόλαος
Γερμανός Α΄ στη ΔΕΘ (Περίπτερο 8)
Ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης
Ζορπίδης και το Διοικητικό
Συμβούλιο
του
Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία της 84ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, σας προσκαλούν τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
2019 και ώρα 18:00 στο 2ο Ετήσιο Οικονομικό Forum με
θέμα: «Επανεκκίνηση. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κλειδί
για τη διάχυση της ανάπτυξης στην κοινωνία», στην αίθουσα
Νικόλαος Γερμανός Α΄ στη ΔΕΘ (Περίπτερο 8). Την
εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς.

Διεθνές διήμερο Συνέδριο με θέμα: «Ενεργειακή
Απόδοση των Δημοτικών Κτιριακών Υποδομών και
Δημοσιονομικές
Πολιτικές
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για την Προώθηση των ΑΠΕ»
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., διοργανώνει
Διεθνές διήμερο
Συνέδριο με θέμα: «Ενεργειακή Απόδοση των
Δημοτικών Κτιριακών Υποδομών και Δημοσιονομικές
Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Προώθηση
των ΑΠΕ» την Τετάρτη 11/09 και Πέμπτη 12/09, στις
9.30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός»
Αίθουσα «Β», ΔΕΘ. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων INTERREG MED,
«ΕNERJ - Joint Actions for Energy Efficiency», στο
οποίο η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε είναι ο επικεφαλής εταίρος και
«Local4Green». Σκοπός των έργων είναι η ενίσχυση και
υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ, για την
υλοποίηση
κοινών
δράσεων
ενεργειακής
αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια και η δυνατότητα
αξιοποίησης των τοπικών δημοσιονομικών πολιτικών,
για την προώθηση των ΑΠΕ αντίστοιχα. Στο πλαίσιο του
Συνεδρίου, θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν
μεταξύ άλλων, καλές πρακτικές σχετικές με την
ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών των
πόλεων,
ειδικότερη
αναφορά
στην
προοπτική
συνεργασίας των ΟΤΑ, μέσα από τη δημιουργία
Ενεργειακών Κοινοτήτων, καθώς και πρακτικές κινήτρων
για την προώθηση των ΑΠΕ, με τη συμμετοχή εισηγητών
από την Ελλάδα και από χώρες του Ευρωπαϊκού νότου.
Οι εισηγήσεις της πρώτης ημέρας θα γίνουν στα
Ελληνικά και Αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση και της
δεύτερης ημέρας στα Ελληνικά.
Για να δηλώσετε
συμμετοχή στην ημερίδα, συμπληρώσετε τη σχετική
φόρμα
που
βρίσκεται
στον
σύνδεσμο:
http://eepurl.com/dvKqSv
Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα: «Δυνατότητες
ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας»
To Eθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ινστιτούτο
Τεχνολογιών
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών ως ένας από τους πιο δραστήριους
Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub)
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σας προσκαλεί
στην εκδήλωση που θα διοργανωθεί με θέμα τις
Δυνατότητες Ψηφιοποίησης των Επιχειρήσεων στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση θα λάβει
χώρα την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, από τις 9:00-15:00,
στο αμφιθέατρο Βεργίνα του ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ Χαριλάου –
Θέρμης). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή ιδεών
και η ενεργή συζήτηση επάνω στις ανάγκες των
σύγχρονων επιχειρήσεων για την ψηφιοποίηση των
διεργασιών τους και τη δημιουργία ανταγωνιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών σε τοπικό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της, θα
παρουσιαστεί ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας του
ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, οι προσφερόμενες υπηρεσίες και οι
τομείς δραστηριότητας του, αλλά και παραδείγματα
επιτυχημένων
συνεργασιών.
Τέλος,
θα
οι
παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν και για ευρωπαϊκές προσκλήσεις
χρηματοδότησης καθώς επίσης και να συμμετέχουν ανά
ομάδες σε στοχευμένες εποικοδομητικές συζητήσεις.
Προσκεκλημένοι της εκδήλωσης είναι νεοφυείς και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, αλλά και φορείς
που απαρτίζουν το
οικοσύστημα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Απώτερος σκοπός της
εκδήλωσης
είναι
να
αναγνωριστούν
και
να
χαρτογραφηθούν οι ανάγκες αυτών και να διερευνηθούν
πιθανές συνέργειες. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό
και οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν στον
ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/32KZ7Rw

Α.Π.Θ. - Παράλληλες Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 84ης
ΔΕΘ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί
στις εκδηλώσεις που διοργανώνει στο πλαίσιο της 84ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Aναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
Κυριακή 8/9/2019, 12:30-13:30, ΑΕΙ – Βιομηχανία – Άμυνα:
Συνέργειες και ευκαιρίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
(Περίπτερο 1)
Ομιλητές:
• Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αν. Καθηγητής - Αντιπρύτανης
Έρευνας και Δια
Βίου Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
• Πέτρος Κυριαφίνης - Ταξίαρχος (Μ), Διευθυντής Αμυντικών
Επενδύσεων & Τεχνολογικής Έρευνας,Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)
• Ευάγγελος Βερονικιάτης, Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών
Εταιριών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ)
• Αναστάσιος Ροζολής, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ)
• Κυριάκος Υάκινθος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Σάββατο
14/9/2019,
19:15-20:15,
Νέες
Ευκαιρίες
Χρηματοδότησης
Ερευνητικών
Προγραμμάτων
(Περίπτερο14, Χώρος παρουσιάσεων AKADEMIA)
Ομιλητές:
• Ευστράτιος Στυλιανίδης Αν. Καθηγητής - Αντιπρύτανης
Έρευνας και Δια
Βίου Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Ηλιάνα Μπουσιάκη,Γραφείο Υποβολής Προτάσεων/Τμήμα
Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας, ΕΛΚΕ ΑΠΘ.
«Έρευνα @ ΑΠΘ, Αναζήτηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης»
• Ιωάννα Μυλωνά, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Καινοτομίας,
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας,
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας. Innovation Clusters»
• Δρ. Κατερίνα Κουραβέλου, Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα
Ερευνητικών Έργων, Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας. «Το ΕΛ.I.Δ.Ε.Κ. ως μοχλός
ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα»
• Ερωτήσεις-Συζήτηση
Συντονισμός:
Δρ.
Έρη
Τόκα,
Γραφείο
Υποβολής
Προτάσεων/Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης
Έρευνας, ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Κυριακή ,15/9/2019, 11:00-12:00, Καινοτόμες Ερευνητικές
& Φοιτητικές Ομάδες του ΑΠΘ (Περίπτερο 12 Digital
Greece, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών
& Ενημέρωσης)
Ομιλητές:
• Κωνσταντίνος Παστιάδης, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Ιδρυτής
HEARartTEC
• Δρ. Δημήτρης Τσιώκος, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας
PhosNET ΑΠΘ, Ιδρυτής bialoom
• Δρ. Σωτήρης Ευγενίδης, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας
Πολυφασικής Δυναμικής ΑΠΘ, Μέλος Cor-IS
• Αναστασία Ντράχα, Φοιτήτρια ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ, Συνιδρύτρια
iCry2Talk
• Παύλος Bασιλείου, Μέλος της Φοιτητικής Ομάδας του ΑΠΘ
Arist.u.r.t.le
(Aristotle University Racing Team Electric)
• Δημήτριος Ασβεστάς, Μέλος της Φοιτητικής Ομάδας του
ΑΠΘ A.S.A.T (Aristotle Space & Aeronautics
Team)
• Γεώργιος Γκέσιος, Μέλος της Φοιτητικής Ομάδας του ΑΠΘ
ART (Aristotle Racing Team)
Συντονιστής: Κώστας Τσαούσης, Δημοσιογράφος

Κυριακή 15/9/2019, 12:00-13:00, Το τοπικό οικοσύστημα
καινοτομίας: Παρόν & Μέλλον (Περίπτερο 12 Digital
Greece,
Υπουργείο
Ψηφιακής
Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης)
Ομιλητές:
• Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αν. Καθηγητής - Αντιπρύτανης
Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Σίμος Μπενσασσών, Επικεφαλής ΟΚ!Thess, Οικοσυστήμα
Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
• Σπύρος Αρσένης, Συντονιστής NBG Business
Seeds,Εθνική Τράπεζα - NBG Business Seeds
• Δρ.Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος, Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας
• Νίκος Τακάς, Αντιπρόεδρος, Thermi Group
• Νίκος Θεοδωράκης, Αν. Καθηγητής, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιδρυτής SeamX
Συντονιστής: Κώστας Τσαούσης, Δημοσιογράφος
Κυριακή
15/9/2019,
13:00-14:00,
Καινοτόμες
Διεπιστημονικές Ομάδες του ΑΠΘ στο πλαίσιο του
Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας
(ΚΕΔΕΚ). (Περίπτερο 12 Digital Greece, Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης)
Ομιλητές:
• Κυριάκος Υάκινθος, Καθηγητής ΑΠΘ, UAV-iRC Ερευνητικό Κέντρο Μη-επανδρωμένων Αεροχημάτων
• Νικόλαος Πλέρος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, WinPhos Ασύρματα και Φωτονικά Συστήματα και Δίκτυα
• Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ,
PlantCult - Πολιτισμοί της Διατροφής στην Αρχαία Ευρώπη.

Discover Indonesia
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΒΕΑ,
o ΣΕΒ και ο Οργανισμός Enterprise Greece, σε συνεργασία
με την Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα, θα υποδεχτούν
την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου
2019 και ώρα 15:00
Επιχειρηματική Αποστολή από την Ινδονησία (Indonesian
Chamber of Commerce and Industry) στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας
7, 5ος όροφος), όπου θα διεξαχθεί Επιχειρηματικό Forum.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων
επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που
παρουσιάζει η αγορά της Ινδονησίας, ενώ στη συνέχεια θα
πραγματοποιηθεί networking μεταξύ των Ελλήνων και
Ινδονήσιων επιχειρηματιών. Οι επιχειρήσεις από την
Ινδονησία δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής κλάδους:
ενδύματα-υποδήματα, τρόφιμα, κοσμήματα, έπιπλα και είδη
διακόσμησης, καφές κ.α. Για την αναλυτική λίστα των εν
λόγω
επιχειρήσεων
πατήστε
στο
σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1zXVSQIp3r8PhURH4GjslVeV
4s8HEgaBU/view. Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να
συμμετάσχετε στο Business Forum, όπως αποστείλετε
συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής έως 13/9/2019
πατώντας
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVMmu6ZQmM
QI6cgxYG4sXRiA6cY0glu4mkG9M-SqQlm5uAZQ/viewform.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210 3382342, 210
3382466 - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ. *Σημειώνεται
ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

The 2019 European Triple Helix Congress, 30
st
September-1 of October 2019- Thessaloniki, Greece

th

of

To Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Triple Helix 2019», που αφορά την
Υπεύθυνη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα (ETHAC2019),
έχει ανοίξει την περίοδο αιτήσεων. Το συνέδριο θα λάβει χώρα
στις 30 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου 2019 στην Θεσσαλονίκη.
Περισσότερες
πληροφορίες:
site:
https://www.triplehelixcongress.com/
,
e-mail:
contact@triplehelixcongress.com , τηλ: 0030 6989842708

Επιχειρηματική αποστολή στη Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 12 – 16 Οκτωβρίου 2019

Επιχειρηματική αποστολή στη Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 17 – 18 Οκτωβρίου 2019

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει
ότι μεταξύ των ημερομηνιών 12 – 16 Οκτωβρίου 2019
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση
«INTERMOB», από την εταιρία Tüyap Exhibition Group στην
Τουρκία – Κωνσταντινούπολη - στο Tüyap Fair Convention
and Congress Centerμε την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται
τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς:Προϊόντα ξύλου και
δασοκομίας,
κατασκευαστές
αξεσουάρ
επίπλων,
κατασκευαστές χημικών, παραγωγοί υλικών καθισμάτων και
κατασκευής κρεβατιού. Παραγωγή εργαλείων, εξοπλισμού
και εξαρτημάτων, κατασκευαστές επίπλων, Βιομηχανία
επίπλων και διακόσμησης. 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 (11 – 14 Οκτωβρίου) το Υπουργείο θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο
πρόγραμμα
και
ταξιδέψουν
στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (11 – 14 Οκτωβρίου) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους.
Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να
μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το
υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και
επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους
ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι
τις 13.09.2019. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα: http://intermobistanbul.com/

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 17 – 18 Οκτωβρίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί εκδήλωση «INTERNATIONAL NATURAL
GAS CONGRESS AND FAIR T», από το HHB Fair στην
Τουρκία – Κωνσταντινούπολη - στο Halic Congress Centerμε την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:στους κλάδους
του φυσικού αερίου. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η
οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (16 – 19
Οκτωβρίου) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (16 – 19
Οκτωβρίου) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος
στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του
ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία,
γιατί λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το
υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και
επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους
ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις
16.09.2019. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: http://www.ingas.istanbul/tr/

Επιχειρηματική αποστολή στην Προύσα, 23- 26
Οκτωβρίου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
th
«5 International Marble Block Fair Bursa 2019» μαρμάρων,
πετρωμάτων, μηχανημάτων κτλ, στην Προύσα της Τουρκίας,
στις 23 - 26 Οκτωβρίου 2019 και συγκεκριμένα στις
εγκαταστάσεις Tuyap Bursa International Exhibition and
Congress Center. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4
ή 5 αστέρων για δύο νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για
την είσοδο στην έκθεση και μεταφορά από το ξενοδοχείο
στον εκθεσιακό χώρο & επιστροφή. Οι εταιρίες που θέλουν
να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο email: fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Τα μέλη του
ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν όσες εκθέσεις επιθυμούν
κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς δωρεάν.To 2019 θα
πραγματοποιηθούν 112 διεθνείς εκθέσεις στην Τουρκία, 4
διεθνείς εκθέσεις στο Hong Kong και 1 έκθεση στην Αμερική.
Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν
70 €/ άτομο ή 120 για δύο άτομα. Το ανωτέρω ποσό αφορά
οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η συμμετοχή στην έκθεση
για παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι έως δύο
άτομα. Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν
σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους. Η
κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό
120002002011660 (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011
660). Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ:
211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 23 – 26 Οκτωβρίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 23 – 26 Οκτωβρίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «PACKAGING
INDUSTRY FAIR», από την εταιρία “Reed Tuyap Fuarcilic
A.S” στην Τουρκία – INSTANBUL - στο Tuyap Fair,
Convention and Congress Center - με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται
τα
στελέχη
των
διοικήσεων
των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: μηχανήματα συσκευασιών,
παραγωγή συσκευαστικών, υλικά συσκευαστικών, τεχνολογίες
εκτυπώσεις συσκευαστικών και αποθήκευση 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 (22 – 25 Οκτωβρίου) το Υπουργείο
θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε
εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα
διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν
μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (22 – 25 Οκτωβρίου) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι
εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την
τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει
τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να
κάνουν
την
εγγραφή
τους
ηλεκτρονικά
στο
selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις 23.09.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://packagingfair.com/en/

Εκθέσεις στην Ελλάδα
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
η

5 SEREXPO 2019
Πόλη: Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, Ε.Ο Θεσσαλονίκης Σερρών
Ημερομηνία: 25-29/ 09/2019
Εκθέματα: Γενική Έκθεση
Πληροφορίες: Site: http://www.eves.gr/ , Email:
eleftheriadou@eves.gr τηλ: 23210 99744
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
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
KAVALAEXPO 2019
Πόλη: Νέα Καρβάλη Καβάλας
Ημερομηνία: 27-30/ 09/2019
Εκθέματα: διεθνής έκθεση
Πληροφορίες: Site: www.kcci.gr , https://www.kavalaexpo.gr/
T: 2510 222212
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/
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
Πόλη: Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση κλάδου κατασκευών
Πληροφορίες: http://buildexpogreece.com/
Η

7
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ: 210
9010040, e-mail: info@omind.gr
Η

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/el/truck-vanexpo/ , τηλ: 210 9010040, e-mail: info@omind.gr
ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου
Ημερομηνία: 6-9 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.php/g
r/

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)
Η

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
Πόλη: Άρτα
Ημερομηνία: 27/09-03/ 10/2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: Site: www.e-artas.gr , Email: info@e-artas.gr
, τηλ: 26810 28728
AGROLAND19
Πόλη: Παιανία, Αττική .
Ημερομηνία: 22-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωματικών
Φυτών
Πληροφορίες: Site: https://www.agroland-expo.gr/ , τηλ:
+30 210 8056205, 207, e-mail: info3ek@otenet.gr
eCOMMERCE&DIGITAL MARKETING EXPO 2019
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Digital Marketing
Πληροφορίες:Site:https://www.ecdmexpo.com/index.php/e/,
τηλ:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές
Ειδήσεις για τον Aύγουστο 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 για τον Αύγουστο 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, για το μήνα Αύγουστο 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.
ΚΟΥΒΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο Αυγούστου 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

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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09/09/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313320556
560

09/09/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020,2020-2021,2021-2022
ΤΗΛ.2237350713
555

11/09/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΗΛ.2313 320587
563

11/09/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(ΛΕΒΗΤΕΣ-ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ) ΓΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ) ΤΗΛ.2313320587
558

12/09/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛ.26953-60606
550

16/09/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313-317758
553

16/09/19 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ.2313307926
556

16/09/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.23213-51297
561

22/09/19 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘ
562

26/09/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΤΗΛ.2313-30718

«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

26/09/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

565

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
" ΤΗΛ.2413 504379
554

30/09/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ»

«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΤΗΛ.2421351157
552

04/10/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ

«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ (1)
ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ.26953-60606
557

559

8/10/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛ.27520-25573

ΤΙΡΥΝΘΑΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ





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.

