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Γερμανοί ζαχαροπλάστες εκπαιδεύτηκαν... δια
χειρός Ελλήνων
Με τις πιο «γλυκιές» αναμνήσεις και δημιουργικές εμπειρίες
αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη, σήμερα, για την Κολωνία, οι
10 Γερμανοί εκπαιδευόμενοι σπουδαστές ζαχαροπλαστικής. Οι
σπουδαστές συμμετείχαν στο πρώτο πρόγραμμα ανταλλαγής
εκπαιδευόμενων
ζαχαροπλαστών από την Κολωνία στη
Θεσσαλονίκη, το οποίο διοργάνωσαν τα Βιοτεχνικά
Επιμελητήρια
των
δυο
πόλεων.
Το
πρόγραμμα
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας,
αλλά και της ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο
επιμελητηρίων. Καταλυτική ήταν η στήριξη της Επαγγελματικής
Σχολής του ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου και του γραφείου
Θεσσαλονίκης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Στις 12
ημέρες της παραμονής τους στη Θεσσαλονίκη οι 10 Γερμανοί
εκπαιδευόμενοι, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν Έλληνες
σπουδαστές και να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρία, να
παρακολουθήσουν, από κοινού, το πρόγραμμα εκπαίδευσης
του ΟΑΕΔ, να κάνουν μαθητεία σε επιλεγμένα ζαχαροπλαστεία
της πόλης, να ξεναγηθούν στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης και
να επισκεφτούν τη Βεργίνα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι
σπουδαστές έκαναν μαθητεία στα ζαχαροπλαστεία «Μίλτος»,
«Μουρούζης» και «Παπασωτηρίου», ενώ φιλοξενήθηκαν στα
ζαχαροπλαστεία «Αβέρωφ» και «Μαρίνη». Στόχος των δυο
επιμελητηρίων είναι η ανταλλαγή σπουδαστών από τις δύο
πόλεις να γίνει θεσμός και να επεκταθεί και σε αλλά τεχνικά
επαγγέλματα. Ήδη προγραμματίζεται αντίστοιχο ταξίδι για την
επόμενη χρονιά εκπαιδευόμενων από τη Θεσσαλονίκη προς
την Κολωνία.
Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στο ΒΕΘ
Το ταξίδι των σπουδαστών στη Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσε
να ολοκληρωθεί χωρίς αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιήθηκε εχθές. Οι εκπαιδευόμενοι, μάλιστα,
ετοίμασαν εδέσματα, τα οποία γεύτηκαν οι παρευρισκόμενοι
στην εκδήλωση.
«Ελπίζω το ταξίδι των σπουδαστών από την Κολωνία να ήταν
μία δημιουργική και εκπαιδευτική εμπειρία, που σύντομα θα
επαναληφθεί, αυτή τη φορά με την αποστολή Θεσσαλονικιών
σπουδαστών στη Γερμανία» ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του
στην εκδήλωση ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος
Καπνοπώλης.
«Τα δύο επιμελητήρια είναι πρωτοπόρα στην ανταλλαγή
σπουδαστών» σημείωσε ο διευθυντής διεθνών σχέσεων του
Επιμελητηρίου της Κολωνίας, Τόμας Γκέσνερ επισημαίνοντας
πως «του χρόνου ελπίζουμε να έρθουν στην πόλη μας Έλληνες
εκπαιδευόμενοι ζαχαροπλάστες. Θέλουμε η ανταλλαγή
σπουδαστών να γίνει θεσμός».
«Η ανταλλαγή σπουδαστών μπορεί να συνδράμει και στην
μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, αν μάλιστα αποφασίσουν
να βγουν και εκτός των τειχών της χώρας τους» υπογράμμισε ο
αναπληρωτής πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη,
Μούλερ Κέρστεν.
«Εύχομαι σύντομα και άλλα τεχνικά επαγγέλματα να
ακολουθήσουν το δρόμο των προγραμμάτων ανταλλαγής που
χάραξαν τα επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Κολωνίας» τόνισε ο
β΄αντιπρόεδρος του ΒΕΘ και πρόεδρος της Συντεχνίας
Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης,
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Μακάριος Παπαδόπουλος, που ήταν μεταξύ των
υπευθύνων του προγράμματος. «Η επίσκεψη των
σπουδαστών ζαχαροπλαστικής από την Κολωνία στη
Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των επαφών που
ξεκίνησε το 2016 ο αείμνηστος πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος» επισήμανε ο β΄αντιπρόεδρος
του Επιμελητηρίου.
Στο ελληνικό σύστημα μαθητείας που ξεκίνησε το 1967 και
βασίστηκε στο γερμανικό αναφέρθηκε ο διευθυντής της
Επαγγελματικής Σχολής του ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου, Ιωάννης
Παπατσεχιλίδης υπογραμμίζοντας πως τα ποσοστά των
ατόμων που φοιτούν στον ΟΑΕΔ και αποκαθίστανται άμεσα
επαγγελματικά είναι υψηλά.
Για τη σημασία της συνέργειας των δυο επιμελητηρίων αλλά
και τις δράσεις της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης έκανε λόγο
ο Χρήστος Λαζαρίδης από την Ελληνογερμανική Συνέλευση.

Workshop “Hellas Robotday” – ΕΚΕΤΑ Παρασκευή 25
Οκτωβρίου 2019
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ), ως μέλος του Ευρωπαϊκού προγράμματος DIH2 για
την προώθηση της ρομποτικής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις
και βιομηχανίες, φιλοξενεί την πρώτη διοργάνωση του
Workshop “Hellas Robotday”
και σας προσκαλεί την
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 στην
αίθουσα Αίολος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης
CERTH.
Στόχος του workshop είναι να παρουσιαστούν τα κύρια
χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας του προγράμματος DIH2
και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει το έργο σε
Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρόχους
τεχνολογίας. Στην ημερίδα θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε
λεπτομέρειες για τους τρόπους που μπορεί μια εταιρεία ή
ένας πάροχος τεχνολογίας να επωφεληθεί από το
πρόγραμμα και να ανακαλύψει αξιόπιστες τεχνολογίες λύσεις
και εμπορικές προτάσεις από την Ευρώπη.
Το πρόγραμμα DIH2 παρέχει χρηματοδότηση 248 χιλιάδων
Ευρώ, μέσω της οποίας οι κοινοπραξίες των εταιρειών και
παρόχων τεχνολογίας μπορούν να υλοποιήσουν τη δική τους
ερευνητική πρόταση που αφορά σε δικές τους ξεχωριστές
βιομηχανικές προσκλήσεις. Μετά από διαγωνισμό, οι
καλύτερες λύσεις θα υποστηριχθούν και θα προωθηθούν σε
ένα ευρύ πανευρωπαϊκό κοινό μέσω όλων των Ευρωπαϊκών
κόμβων του προγράμματος DIH2 δίνοντας μια σημαντική
ευκαιρία εμπορικής αξιοποίησης των προτάσεων.
Τι είναι το DIH2;
Το DIH2 είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που αποτελείται από
26 Digital Innovation Hubs από όλες σχεδόν τις χώρες της
Ευρώπης. Ο κύριος στόχος του δικτύου είναι να προωθήσει
την τεχνολογική καινοτομία στις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ , να
προάγει τις ρομποτικές λύσεις στη βιομηχανία- με απώτερο
σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής κατά 50% και τη
βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας τους.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο workshop στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://bit.ly/2oeU7W2.
Για
περισσότερες πληροφορίες : Κοσματόπουλος Ηλίας,
kosmatop@iti.gr, +30 2310464160( εσωτ.132)

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ολοκληρώθηκε την
Παρασκευή 13/09/2019, η πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής
του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Τα
δεδομένα που είχαν καταχωρισθεί κατά τη διάρκεια της
δοκιμαστικής λειτουργίας διαγράφηκαν. Η εφαρμογή είναι σε
παραγωγική λειτουργία από την Δευτέρα 16/09/2019. Οι
υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα
στοιχεία εντός των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο άρ.
8 της υπ’ αρ. αρ. 67343ΕΞ2019/19.6.2019 απόφασης του
Υπουργού
Οικονομικών
(ΦΕΚΒ’
2443/2019,
https://www.gsis.gr/sites/default/files/201907/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202443%20%CF%84%CE
%BF%CF%85%202019.pdf) :
• Η Ομάδα Α από 16/9/2019-14/10/2019
• Η Ομάδα Β από 30/9/2019-1/11/2019
• Η Ομάδα Γ από 14/10/2019-29/11/2019
Είσοδος στην Υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών
δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
https://login.gsis.gr/mylogin/pages/login.jsp?contextType=exter
nal&username=string&password=secure_string&challenge_url
=https%3A%2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Fpages%2Flo
gin.jsp&ssoCookie=disablehttponly&request_id=8158529918710498650&authn_try_count=0&locale=el_GR&re
source_url=https%253A%252F%252Fwww1.gsis.gr%252Fdsa
e%252Fboregistry
Περιγραφή ηλεκτρονικής υπηρεσίας
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία
για το ξέπλυμα χρήματος, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=El)
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές
οντότητες θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των
πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που
τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε τόσο για το Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων όσο και εν γένει για την 4η Οδηγία
για το Ξ/Χ, Χ/Τ στον αντίστοιχο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-162380_el.htm.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.) υλοποιεί τη διαδικτυακή εφαρμογή η οποία
παρέχει:
-Υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
-Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων
Νομικό πλαίσιο
Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει
τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α' 65) με τον
οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία
2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843.
Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2443), όπως τροποποιήθηκε με
την αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών (Β΄ 2718).
Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις για το Μητρώο πραγματικών
Δικαιούχων https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-10/02102019a%20%20%20%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%C
E%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%
CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF%20%CE%A0
%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%C
E%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%B9%
CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%87%CF
%89%CE%BD.pdf
* 30/09/2019 : Προστέθηκε αναφορά για τα Νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

* 02/10/2019 : Προστέθηκε αναφορά για την διαδικασία
εξουσιοδότησης εκπροσώπου Νομικού Προσώπου. Δ Τεχνικά
ζητήματα, Ερώτηση 1
Επικοινωνία: Μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά
σας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης e-Υπηρεσιών του Υπ.
Οικονομικών
(με
τους
κωδικούς
σας
TaxisNet)
https://www1.gsis.gr/oauth2server/login.jsp

Πρόσκληση του Συλλόγου «Συζωή» για συμμετοχή στον
«5ο Σύζαθλο»
Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με
Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες «Συζωή»
συνεχίζει τη δεκατριάχρονη πορεία του στον αγώνα για
ισότιμη εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών
με τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία και σας καλεί σε έναν
ξεχωριστό αγώνα βουνού στη Θεσσαλονίκη.
Ύστερα από τέσσερις επιτυχημένες διοργανώσεις τις
προηγούμενες χρονιές, η «Συζωή» προκηρύσσει τον «5ο
Σύζαθλο», αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο περιαστικό
δάσος της Θεσσαλονίκης «σέϊχ σου», το πρωί της Κυριακής
24 Νοεμβρίου 2019.
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αγώνα βουνού
της Θεσσαλονίκης (27 χλμ) που θα ικανοποιήσει τους πιο
απαιτητικούς δρομείς, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και οι
διαδρομές των 15 χλμ. Και των 5 χλμ. για έναν διαρκώς
αυξανόμενο αριθμό δρομέων και περιπατητών όλων των
ηλικιών και δυνατοτήτων.
Σκοπός του αγώνα είναι όσο το δυνατό περισσότεροι
συμπολίτες μας να ζήσουν τη χαρά της άθλησης, της επαφής
με τη φύση, της υγιεινής ζωής, της συλλογικής προσπάθειας,
αλλά και να γνωρίσουν τις δράσεις του Συλλόγου
ενισχύοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειές του ώστε τα παιδιά
με τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία να ζούνε ποιοτικά μαζί
με όλους τους συνανθρώπους μας.
Από το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα καλυφθεί
το κόστος της διοργάνωσης και το υπόλοιπο θα διατεθεί
αποκλειστικά
για
ενίσχυση
των
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του Συλλόγου. Άνθρωποι του Συλλόγου,
εθελοντές, φίλοι και συνεργάτες, τοπικοί φορείς, θα ενώσουν
για άλλη μια φορά τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν στην
πόλη μας αυτή τη μοναδική εμπειρία που θα δώσει την
ευκαιρία σε περίπου 1.000 ανθρώπους να συμμετέχουν
τρέχοντας ή περπατώντας σε πανέμορφα δασικά μονοπάτια,
«δίπλα» στο αστικό τοπίο.
Συνδιοργανωτές του «5ου Σύζαθλου» είναι η Περιφέρεια
Κεντρικής
ΜακεδονίαςΜητροπολιτική
Ενότητα
Θεσσαλονίκης και η ΕΡΤ3, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέα Μακεδονίας Θράκης.
Την τεχνική υποστήριξη του αγώνα έχει αναλάβει ο Σύλλογος
Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης (ΣΔΥΘ) και την κάλυψη
υγείας οι «Έλληνες Διασώστες».
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε: syzathlos.syzoi.gr ,
fb: Συζωή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε: με τη Γραμματεία του Συλλόγου (τηλ. 2310
460777
καθημερινές
από
10.00
μέχρι
15.00),
syzoiorg@gmail.com ή με τον Γονιό και Πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Νίκο Καζαντζίδη (τηλ. 6973 848178 τις
υπόλοιπες ώρες και μέρες).

Φόρουμ Καινοτομίας - H καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης.
Mία ελληνογερμανική συνεργασία

Άνοιξαν

οι

υποψηφιότητες
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τα

βραβεία!
Άνοιξαν
οι
υποψηφιότητες
για
τα
Αριστεία
Επιχειρηματικότητας που θα απονείμει το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης!
Φίλε Επιχειρηματία!
Είσαι μέλος του ΕΕΘ;
Ήρθε η ώρα η επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης
να επιβραβεύσει τον αγώνα σου!
Λάβε τώρα μέρος στα "Αριστεία Επιχειρηματικότητας"!
Συμπλήρωσε την αίτηση υποψηφιότητας και διεκδίκησε ένα
από τα βραβεία που θα απονεμηθούν
σε μία ειδική λαμπρή εκδήλωση, στις 25 Νοεμβρίου στο
Βασιλικό Θέατρο!
Μην διστάζεις!
Κάνε κλικ στο σύνδεσμο https://aristeia.eeth.gr/
και
συμπλήρωσε μέσα σε λίγα λεπτά τη φόρμα για να
διεκδικήσεις ένα από τα βραβεία!

Δωρεάν σεμινάριο από την ΠΕΦΕ στη Θεσσαλονίκη για
την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία
στις 21 Οκτωβρίου 2019
Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.)
και η Ένωση Φορολογούμενων Ελλάδος διοργανώνουν
φορολογικό σεμινάριο για τα μέλη των Ενώσεων τους, στις
21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρες 16:00 – 21:00,
στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN, επί της οδού Μοναστηρίου 8,
Θεσσαλονίκη, με θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Στο σεμινάριο θ’ αναλυθούν
λεπτομερώς:
1. Οι προοπτικές τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων
2. Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρονικών βιβλίων
3. Ηλεκτρονική τιμολόγηση σε συνάρτηση με τα ηλεκτρονικά
βιβλία
5. Αλλαγές στους φορολογικούς ελέγχους
6. Σημαντικές αποφάσεις ΣτΕ- πλαστά και εικονικά τιμολόγια
7. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – ψήφιση τροπολογία –
Επίλυση θεμάτων μέσω πλατφόρμας και δικαστικής οδού –
Κύρωση Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας
8. Συζήτηση
9. Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Εισηγητές:
• Γρηγόρης Ταπεινός, MBA, Dipl IFRS AIA, μέλος της
διαρκούς Επιτρ. του ΥΠ.ΟΙΚ. του Ν.4308/2014 και των
Ν.4172/2013, Ν.4174/2013 και της Φορολ. Επιτρ. Ελλην.Αμερ. Επιμελητηρίου, πρώην Ορκωτός Ελεγκτής.
• Θωμάς Τσιώλης, Λογιστής - Φοροτεχνικός – Εισηγητής
Σεμιναρίων
• Παναγιώτης Φύκηρης, Δικηγόρος, στοιχεία του Νέου
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
• Μανούσος Ντουκάκης, Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε. – Μέλος
της E.F.E. (Ένωση Φοροτεχνών Ευρώπης)
Δηλώσεις
συμμετοχής:
Τηλ.
2106124910,
email:
pefe1996@outlook.com.gr

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η
Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
συνδιοργανώνουν το Φόρουμ Καινοτομίας: Η καινοτομία ως
μοχλός ανάπτυξης - Μία ελληνογερμανική συνεργασία, στις 18
Νοεμβρίου 2019, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η εκδήλωση πραγματοποιείται με δωρεά του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Περισσότερες πληροφορίες:
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/pliroforiesekdilosis/foroym-kainotomias-h-kainotomia-os-mochlos-anaptyxis/
Ενημερωτική εκδήλωση για την αγορά του Ισραήλ στο
Β.Ε.Α.»
Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, μέλος του Δικτύου
Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εξωτερικών, διοργανώνει εκδήλωση πληροφόρησης των
επιχειρήσεων με θέμα: «Ενημέρωση για την Αγορά του Ισραήλ». Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019
και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου,
Ακαδημίας 18, Αθήνα, στον 1ο όροφο. Σκοπός της εκδήλωσης
είναι να ενημερωθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τα
χαρακτηριστικά της αγοράς του Ισραήλ, καθώς και για τις
δυνατότητες προώθησης των ελληνικών εξαγωγών σε αυτήν.
Ενδεικτικά, οι κλάδοι ενδιαφέροντος: Ύφασμα-ένδυμα, τρόφιμα,
αρωματικά φυτά, δομικά υλικά, εξοπλισμοί εστιατορίων. Το θέμα
θα αναπτύξει η κα Παρασκευή Καμπούρογλου, Σύμβουλος Α΄
Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων, Επικεφαλής του Γραφείου
ΟΕΥ στο Τελ Αβίβ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

8ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης στο κινηματοθέατρο
Ολύμπιον με θέμα: Ο κόσμος το 2020: Κυβερνώντας στην
εποχή της ακυβερνησίας.
Η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, σε
συνεργασία με το Δίκτυο Ναυαρίνο και το Ίδρυμα Konrad
Adenauer, διοργανώνει το 8ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης,
την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 (11:00 πμ. έως 07:00 μμ.) στο
κινηματοθέατρο Ολύμπιον με θέμα: Ο κόσμος το 2020:
Κυβερνώντας στην εποχή της ακυβερνησίας. Διεθνώς
καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, οικονομολόγοι και άνθρωποι
του πολιτισμού επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη για μία μέρα και
συζητούν για τον κόσμο του 2020. Βρείτε το πρόγραμμα των
ομιλητών
και
επιπλέον
πληροφορίες
στο:
www.thessalonikisymposium.org Στο πλαίσιο των εργασιών του
Συμποσίου, η Πολιτιστική Εταιρεία θα παραθέσει επίσημο δείπνο
στο ξενοδοχείο Hyatt με ομιλητή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη. Πρόγραμμα Ομιλιών Γλώσσες εργασίας του
Συμποσίου θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Θα υπάρχει
ταυτόχρονη μετάφραση. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Γενική είσοδος, προπώληση: 5 ευρώ / ταμείο: 9 ευρώ. * Η
προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε την 1 Οκτωβρίου. Για
περισσότερες πληροφορίες: επικοινωνήστε με την Πολιτιστική
Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Φράγκων 6-8 (ώρες
γραφείου: ΔΕ-ΠΑ, 10.00-15.00) T. 2310 551 754 | F. 2310 551
748 | E. info@peebe.gr
επικοινωνήστε με το Δίκτυο Ναυαρίνο,
Απελλού 3 (ώρες γραφείου: ΔΕ-ΠΑ, 10.00-15.00) Τ. 2310 260
322 | F. 2310 260 332 | Ε. info@navarinonetwork.org
επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συμποσίου –
www.thessalonikisymposium.org
facebook:
Thessaloniki
International Symposium.

Α.Π.Θ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών International Seminar on Roads, Bridjes and Tunnels – Intro – Workshop Management
and Supervision of Transport Infrastructur Projects
Η Οργανωτή Επιτροπή του Διεθνούς Σεμιναρίου «International Seminar on Roads, Bridjes and Tunnels: New Technologies in Road
Asset Management” σας προσκαλεί στην Εισαγωγική Εσπερίδα (Intro-Workshop) με θέμα «Management and Supervision of Transport
Infrastructur Projects». Το – Intro – Workshop θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κτιρίου ΚΕΔΕΑ του Α.Π.Θ, την Τετάρτη 06/11/2019
από ώρα 17.00 έως 21.00. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.isrbt.civil.auth.gr

Πρόσκληση σε Σύνοδο Κορυφής - ARISE Business Matchmaking

Τιμώμενες χώρες η Ελλάδα και η Κύπρος στην
BiznEX’19, http://www.biznexpo.com

Η Ισραηλινή Ομοσπονδία Εθνικών Εμπορικών Επιμελητηρίων,
το
Ισραηλινό
Ινστιτούτο
Εξαγωγών,
ο
Ισραηλινός
Κατασκευαστικός Σύλλογος και το Ίδρυμα ARISE, σας
προσκαλούν στη Σύνοδο Κορυφής “ARISE Business
Matchmaking,”, που θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Δεκεμβρίου,
2019, στο Ρισόν Λε Ζιόν του Ισραήλ. Οι ως άνω φορείς
προχωρούν στη διοργάνωση της διάσκεψης για να φέρουν σε
επαφή επαγγελματίες που επιθυμούν την επέκταση της
επιχείρησης τους ή/και την εξερεύνηση δυνητικών αγορών.
Αναμένουν να φιλοξενήσουν περίπου χίλιους επαγγελματίες
από 50 χώρες, τους οποίους θα συνδέσουν με την Ισραηλινή
αγορά και με ξένους επιχειρηματίες. Το Διεθνές Χριστιανικό
Επιμελητήριο Εμπορίου (Mobile (0030) 6936807090, Office +46
(0)19-24 70 00, Website https://iccc.net/ ), ως επίσημος
συνεργάτης και χορηγός του ARISE Foundation και σε
συνεργασία με τους παραπάνω φορείς, έχει αναλάβει την
προώθηση της Συνόδου στο ελληνικό επιχειρηματικό κοινό και
την επίτευξη μιας δυναμικής ελληνικής παρουσίας.
Στην
εκδήλωση, θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες για
προσωπικά επιχειρηματικά ραντεβού με εταιρίες του
ενδιαφέροντος τους, για δικτύωση και προώθηση των
προϊόντων τους και των επιχειρηματικών τους ιδεών (“b2b”
match-making). Ο τρόπος αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος
για την διαφήμιση μιας εταιρείας στην αγορά του εξωτερικού με
το μικρότερο δυνατό κόστος.
Οι επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ανωτέρω εκδήλωση,
παρακαλούνται να επισκεφθούν για περισσότερες πληροφορίες
και για την εγγραφή τους το: http://arisesummit.com/ .

Η Gamma Invest ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας
της με την BiznEX, τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση
Επιχειρήσεων και Επενδύσεων της Αιγύπτου. Η BiznEX
επέλεξε την Gamma Invest (και την εκπρόσωπό της κ. Αλίκη
Ποτονού) ως συνεργάτη της στην Αίγυπτο για Ελλάδα και
Κύπρο.
https://www.facebook.com/1781181315300579/posts/245279
0678139636/. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε επισήμως ότι
στην 2η έκθεση BiznEX που θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο
μεταξύ 7 και 9 Νοεμβρίου 2019, τιμώμενες χώρες θα είναι η
Ελλάδα και η Κύπρος και απευθύνει επίσημη πρόσκληση
στις ελληνικές επιχειρήσεις να εκθέσουν τις επενδύσεις, τα
προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους στα
περίπτερα που θα λειτουργήσουν στη ζώνη της Ελλάδας και
της Κύπρου, σε συνεργασία με την Gamma Invest. Η έκθεση
θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Πρωθυπουργίας της
Αιγύπτου, του Υπουργείου Επενδύσεων και Διεθνών
Σχέσεων και του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας:
https://youtu.be/cdGuXKMLAtk . Σε αυτήν θα συμμετάσχουν
Επιμελητήρια, Επιχειρηματικά Funds, Iδιωτικές Eπιχειρήσεις
από χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, της Αφρικής, της
Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας:
https://youtu.be/ahL3_j8NMP4 . Ενότητες της έκθεσης –
Τομείς ενδιαφέροντος :
Όντας η μεγαλύτερη έκθεση
επιχειρήσεων και επενδύσεων στην Αίγυπτο, η BiznEX
φιλοδοξεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο της Αιγύπτου
και της Αφρικής με την παγκόσμια αγορά. Η έκθεση αποτελεί
το ιδανικό περιβάλλον για την εκδήλωση, ανάπτυξη και
επιτυχή ολοκλήρωση πολλαπλών επενδυτικών ευκαιριών.
Απευθύνεται σε όλους τους τύπους εταιρικών σχημάτων,
καθώς και σ’ επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες στους 6
παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς που αποτελούν και τις
Ενότητες της έκθεσης:
•
Ενότητα Εμπορίου και Επενδύσεων: Τοπικό και
Διεθνές Franchising, Πολιτικές Αδειοδότησης (Licensing),
Contracting,
Συνεργασίες,
Αλυσίδες
Προμηθειών,
Συγχωνεύσεις και Διανομή Προϊόντων
•
Ενότητα Εξαγωγικών και Εισαγωγικών Ευκαιριών
•
Ενότητα Real Estate Ευκαιριών
•
Ενότητα Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Λύσεων
•
Ενότητα Παρόχων Υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις και
Freelancers
•
Ενότητα Κυβερνητικών Υπηρεσιών
https://youtu.be/_1_q4owfuGk
Επενδυτικές ευκαιρίες
Μέσω στοχευμένων διεθνών και περιφερειακών καμπανιών
κάλυψης και προβολής της έκθεσης, οι διοργανωτές
εγγυώνται την παρουσία περισσότερων από 10.000 τοπικών
και διεθνών επενδυτών. Στην BiznEX οι εκθέτες θα έχουν τη
δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
τους, να έρθουν σε επαφή με επενδυτές, εμπόρους και
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, να προβληθούν και να
αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά τους σε αγορές με ιδιαίτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον.Παράλληλες δράσεις: Στο συνέδριο
που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της έκθεσης BiznEX 19
έχουν περιληφθεί εισηγήσεις από τοπικούς και διεθνείς
ομιλητές / επιστήμονες / CEOs με μεγάλη εμπειρία, γνώση
στον χώρο των επιχειρήσεων και διεθνές κύρος. Σκοπός του
συνεδρίου είναι η μεγιστοποίηση των ευκαιριών επικοινωνίας
μεταξύ συνεργατών, χορηγών, επιχειρήσεων και εκθετών.
Παράλληλα, θα υπάρξουν δράσεις φορέων του Αιγυπτιακού
κράτους για ενημέρωση ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχεδίων και για επενδυτικές ευκαιρίες στην
Αίγυπτο. Αίτηση Συμμετοχής – Πληροφορίες θα βρείτε στο
λίνκ:
https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&sect
ionid=105&articleid=20878
Η Gamma Invest προσφέρει στους συνεργάτες της ειδικά
πακέτα φιλοξενίας και συμμετοχής.
Οι δηλώσεις
συμμετοχής με τη συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει
να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
25/10/2019 .

4η Ευρω-Αραβική Σύνοδος – Στρατηγική Συνεργασίας
Η Ευρω-Αραβική Σύνοδος, η οποία θα πραγματοποιηθεί για 4η
συνεχή χρονιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 29-30
Οκτωβρίου, αποτελεί ένα διεθνές φόρουμ οικονομικού και
πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον
Αραβικό Κόσμο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η
Σύνοδος εγκαινιάστηκε το 2016 με τη στήριξη της Ελληνικής
Κυβέρνησης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Αραβικού
Συνδέσμου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός της
Συνόδου είναι η αναγνώριση και προώθηση συλλογικών αξιών
και κοινών αναπτυξιακών στόχων στην περιοχή, καθώς και o
εντοπισμός των προτεραιοτήτων με στόχο τη σύμπραξη,
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις.
Η φετινή Ευρώ-Αραβική Σύνοδος με τίτλο «Μια Στρατηγική
Συνεργασία», θα εστιάσει στην οικονομική συνέργια και τις
επενδύσεις, ειδικά στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου,
της επιστήμης, της τεχνολογίας και της υγείας. Τα θέματα προς
συζήτηση θα περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, τις προκλήσεις των μεταναστευτικών ρευμάτων, τη
βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια, τις προοπτικές του
Αραβικού κόσμου στον τομέα της Ναυτιλίας, τις νέες
στρατηγικές στις μεταφορές, τις μεταβάσεις στη γεωπολιτική
μεταξύ Ευρώπης και των Αραβικών χωρών, όπως επίσης και
τους κοινούς ορίζοντες με την Ελλάδα.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν workshops για την
τεχνολογία των έξυπνων πόλεων και την ακίνητη περιουσία.
Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών που έχουν συμμετάσχει σε
προηγούμενες Ευρω-Αραβικές Συνόδους στην Αθήνα,
περιλαμβάνονται αρχηγοί κρατών, υπουργοί χωρών από την
Ευρώπη και τις Αραβικές χώρες, αντιπρόσωποι του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
υψηλόβαθμα
στελέχη
σημαντικών ευρωπαϊκών και αραβικών εταιρειών.
Το όραμα της Συνόδου είναι η δημιουργία μιας βαθιάς και
ευρείας σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Αραβικού κόσμου, βασισμένης στις κοινές αξίες και τον
αλληλοσεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Σύνοδος
διοργανώνεται από την εταιρεία επικοινωνίας Τσομώκος Α.Ε.,
τον παν-Αραβικό όμιλο Al-Iktissad Wal-Aamal, σε συνεργασία
με το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών.

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε έγγραφο με
το οποίο ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Οικονομικής
Υποστήριξης της Γεωργίας και της Οικονομικής Ανάπτυξης
της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση στο
πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας για την
Αγροτική Ανάπτυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν αιτήσεις, το αργότερο, έως τις 19 Νοεμβρίου
2019.
Το διαθέσιμο χρηματικό ποσό για πραγματοποίηση
επενδύσεων ανέρχεται σε 16,6 εκ. ευρώ. Επιλέξιμες είναι οι
επενδύσεις εκσυγχρονισμού υφισταμένων ή έναρξης νέων
μονάδων
παραγωγής
ζυμαρικών,
ποτών,
αρτοσκευασμάτων
και
προϊόντων
αρτοποιίας,
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, θηραμάτων, ξύλου και
ξυλείας, εγκαταστάσεων διαμονής καθώς και άνοιγμα
εστιατορίων που προσφέρουν υπηρεσίες τροφοδοσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται μπορούν να εντοπίσουν τα απαραίτητα
έντυπα για την υποβολή της αίτησης και το εγχειρίδιο για
τους δικαιούχους από τον ιστότοπο του Οργανισμού:
www.ipardpa.gov.mk
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ ,
απέστειλε απολογισμό της Διεθνής Έκθεσης Τροφίμων και
Ποτών ANUGA 2019( Κολωνία, 5-9 Οκτωβρίου 2019)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στο Ντύσσελντορφ (https://agora.mfa.gr/tagrafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/825)
,email: ecocom-dusseldorf@mfa.gr .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε και
απέστειλε Οδηγό Επιχειρείν βάσει πρότυπου ISO
9001:2008 ΓΕΝ 30-02
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), email: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48,
021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2019 για τις πρόσφατες
οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις στη Σερβία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+3811132223-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
V.AUTUMN WEDDING SHOW
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 26-27 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Νυφικά, γαμπριάτικα και φορέματα
Πληροφορίες: site: https://eskuvo-kiallitas-osz.hu/ ,
info@miracolosoevent.hu, Tel:+36 30/306-4849

E-mail:

BiznEX
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 07-09 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Επιχειρήσεων και Επενδύσεων
Πληροφορίες:
http://www.biznexpo.com/
,
https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&sectioni
d=105&articleid=20878
SILMO ISTANBUL OPTICAL 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 21-24 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Γυαλιά, φακοί επαφής
Πληροφορίες: site:
http://www.silmoistanbul.com/en,
2107242948, e-mail: atina@ticaret.gov.tr
SAMSUN FOOD 2019
Πόλη: Σαμψούντα, Τουρκία
Ημερομηνία: 21-24 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων
Πληροφορίες:
site:
http://gidafuarisamsun.com/,
2107242948, e-mail: atina@ticaret.gov.tr

fax:

fax:

Επιχειρηματική αποστολή στην Άγκυρα της Τουρκίας 21 23 Νοεμβρίου 2019
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι μεταξύ
των ημερομηνιών
21-23 Νοεμβρίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας Έξυπνων
Κτιρίων από την Ένωση Εξαγωγέων Μετάλλων και
Μεταλλευμάτων Istanbul (IMMIB) και τη διοργανώτρια εκθέσεων
Artı 2 Fairs στην Ankara - Turkey με επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών. Στην έκθεση προσκαλούνται τα
στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους σχετικούς κλάδους έξυπνων κτιρίων. Παράλληλα με την
έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (20-23
Νοεμβρίου 2019) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό
χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και
προς το αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (20-23 Νοεμβρίου 2019) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες,
θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετοχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν
σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από την Πρεσβεία της Τουρκίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
http://www.atechfuari.com/A-Tech-Fuari.html
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στην
Πρεσβεία της Τουρκίας το αργότερο μέχρι τις 21.10.2019 στο
φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail atina@tigaret.gov.tr

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Επιχειρηματική αποστολή στην
Τουρκίας 21 - 24 Νοεμβρίου 2019

ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
Πόλη: Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση κλάδου κατασκευών
Πληροφορίες: http://buildexpogreece.com/

ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου.
Ημερομηνία: 6-9 Νοεμβρίου 2019. Εκθέματα: έκθεση
αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.
php/gr/

7

Η

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &

LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ:
210 9010040, e-mail: info@omind.gr
Η

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2019.
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες:
http://www.supplychainexpo.gr/el/truck-van-expo/

site:
, τηλ:

210 9010040, e-mail: info@omind.gr

Κωνσταντινούπολη

της

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι μεταξύ
των ημερομηνιών
21-24 Νοεμβρίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση SILMO ISTANBUL OPTICAL
2019 τη διοργανώτρια εκθέσεων 24 Saat Fairs SA σε συνεργασία
με την Ένωση Εξαγωγέων Μεταλλευμάτων και Μετάλλων Istanbul
στην Istanbul - Turkey με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγών. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς
γυαλιά ηλίου, αθλητικά γυαλιά, προστατευτικά γυαλιά, θήκες
γυαλιών, ρολόγια συνταγών, φακοί επαφής, φακοί επαφής,
αξεσουάρ φακών επαφής και εξοπλισμός συντήρησης, γυαλιά
ηλίου, οπτικά όργανα, οφθαλμολογικές συσκευές και αξεσουάρ
κλπ. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν
από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας και όχι από το
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Τουρκίας στην Αθήνα . Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω: Παράλληλα με την έκθεση
υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της
Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (20-23 Νοεμβρίου 2019) και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5
αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (20-23 Νοεμβρίου 2019) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες,
θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.silmoistanbul.co/en
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στην
Πρεσβεία της Τουρκίας το αργότερο μέχρι τις 21.10.2019 στο
φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail atina@tigaret.gov.tr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ALFAEXPO
Πόλη: Τρίπολη.
Ημερομηνία: 13-17 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: www.peloponnisosexpo.gr

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

Επιχειρηματική αποστολή στην Προύσα, 28 Νοεμβρίου - 01
Δεκεμβρίου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
th
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «16
Bursa
Machine
Technologies Fairs
2019» μαρμάρων,
πετρωμάτων, μηχανημάτων κτλ, στην Προύσα της Τουρκίας, στις
28 Νοεμβρλιου - 01 Δεκεμβρίου 2019 . 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 e-mail:
fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Τα μέλη του Επιμελητηρίου
μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη
διάρκεια του έτους. 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. 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 στη
Τουρκίας 21 - 24 Νοεμβρίου 2019

Σαμψούντα

της

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών
21-24 Νοεμβρίου 2019
πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση SAMSUN
FOOD 2019- Έκθεση Τροφιμών, Ποτών, Τεχνολογίες
Επεξεργασίας Τροφίμων, Συσκευασίας και Logistics από
την εταιρία TUYAP στην Samsun Τουρκία. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών
που δραστηριοποιούνται στους τομείς Γαλακτοκομικά
προίοντα, Κρεατικά προίοντα, Φρούτα και λαχανικά,
Κατεψυγμένα τρόφιμα, Όσπρια, Αλεύρι και προϊόντα
αλευριού, γλυκά, προϊόντα μελισσοκομίας, Πρόσθετες
ουσίες και Συντηρητικά. Παράλληλα με την έκθεση
υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (2023 Νοεμβρίου 2019) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, το πρωινό και τις
μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον
εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (20-23
Νοεμβρίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που
οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή
σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να
καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετοχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από την
Πρεσβεία της
Τουρκίας.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://gidafuarisamsun.com/
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση
πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την
στείλουν στην Πρεσβεία της Τουρκίας το αργότερο μέχρι
τις 21.10.2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail
atina@tigaret.gov.tr

th

11 Thessaloniki Tax Forum
To 11o Thessaloniki Tax Forum – Φορολογία και
Οικονομική Ανάπτυξη με κλειδί την Ψηφιακή Ωριμότητα
διοργανώνεται από Ελληνο – Αμερικανικό Επιμελητήριο τη
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 , στο ξενοδοχείο THE MET
στη Θεσσαλονίκη. Στη διάρκεια του φόρουμ θα αναλυθούν
θέματα υψηλού φορολογικού ενδιαφέροντος:

Ομαλοποίηση
φορολογίας
σε
πλαίσιο
δημοσιονομικής
ευελιξίας
και
προσαρμοστικότητας

Φορολογική συνείδηση και συμμόρφωση.
Αντίκτυπος στην οικονομία και την κοινωνία

Ψηφιακή ωριμότητα: κλειδί στη φορολογία, την
οικονομική ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη ξένων
επενδυτών

Αναγκαία φορολογικά μέτρα σε αβέβαιο
οικονομικό, γεωτοπικό
και γεωπολιτικό
περιβάλλον.
Πληροφορίες κα Φανή Ζούρου τηλ. 2310286453, email:
f.zourou@amcham.gr

Digital Forum - Leading Greece to Growth
Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί αδιαμφισβήτητα πλέον, όχι μόνο
σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, τον κρίσιμο
καταλύτη για την ανάπτυξη της οικονομίας και η Ελλάδα έχει μία
μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να προχωρήσει στον αναγκαίο
ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργώντας ένα σύγχρονο και
αποτελεσματικό κράτος καθώς και μία ανταγωνιστική εθνική
οικονομία, με επιχειρήσεις που μπορούν, και το έχουν αποδείξει,
να ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο.
Τα επόμενα βήματα για την Ελλάδα προς αυτήν την αναπτυξιακή
πορεία μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών θα αποτελέσουν το αντικείμενο του digital
economy forum 2019 με τίτλο “Leading Greece to Growth”, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2019.
Στο digital economy forum 2019 πρόκειται να παρευρεθούν
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι πολιτικών φορέων,
εκπρόσωποι κλαδικών φορέων και οργανισμών, εκπρόσωποι
των Ευρωπαϊκών Θεσμών, αξιωματούχοι και ειδικοί της
παγκόσμιας
αγοράς
τεχνολογίας,
εκπρόσωποι
των
σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας,
αλλά και από άλλους κλάδους της οικονομίας που αξιοποιούν τις
ψηφιακές τεχνολογίες. To συνέδριο θα διεξαχθεί στο Athenaeum
InterContinental Athens Hotel Λεωφόρος Συγγρού 89 - 93, 117
45 Αθήνα. Πληροφορίες: http://deforum.sepe.gr/1_1/home

Βιομηχανικό

συνέδριο

ΣΕΒ_18-19

Δεκεμβρίου

2019_Ξενοδοχείο HILTON
Το Βιομηχανικό συνέδριο του ΣΕΒ – 4

η

Βιομηχανική

Επανάσταση μια ευκαιρία για τη βιομηχανία που δεν
πρέπει να χαθεί , πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 18 και 19
Δεκεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο HILTON στη Αθήνα. Για
περισσότερες πληροφορίες: Εmail: industrial@sev.org.gr , Τηλ:
211 5006 120.

Moldova Business Week (Κισινάου, 13-16.11.2019)
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, με το με αριθ.πρωτ. 61763/17.10.2019 έγγραφό
της μας ενημέρωσε , για τη διοργάνωση, της Moldova Business
Week, η οποία θα διεξαχθεί, στο Κισινάου, μεταξύ 13 και 16
Νοεμβρίου τ.ε.
Η φετινή διοργάνωση, που βρίσκεται υπό την αιγίδα της
Κυβέρνησης της Μολδαβίας και της Κρατικής Υπηρεσίας
Επενδύσεων της Μολδαβίας, αποτελεί την 6η έκδοση της
Moldova Business Week και αφορά τους κλάδους της
πληροφορικής και τεχνολογίας των πληροφοριών, της
βιομηχανίας, του τουρισμού, της πράσινης ενέργειας, όπως και
της καινοτομίας, των παραγωγών κινηματογράφου και της
βιομηχανίας μόδας.
Σημειώνεται, ότι στο φετινό event θα συμπεριληφθεί και η 4η
έκδοση της Moldova Automotive Days, η οποία θα εστιάζει στη
μηχανοηλεκτρονική, στα cluster και στην έρευνα και ανάπτυξη.
Στη Moldova Business Week οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία συμμετοχής σε workshops, panels, καθώς και σε B2B
και G2B συναντήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης (Ιστοσελίδα: www.mbw.md) ,
καθώς και να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από
τους διοργανωτές (Τηλ. +373 22 273 654, Fax: + 373 22 224
310,
Ιστοσελίδα:
www.invest.gov.md
,
Email:
mbw@invest.gov.md) .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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29/10/19
ΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

424 ΓΣΝΕ

ΥΛΙΚΟΥ,CPV33141118-0

ΤΗΛ.2310381080
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29/10/19

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΥΛΙΚΩΝ

-

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΕΡΟΛΟΜΕΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΡΑΞΟΥ

(ΚΑΑΞ)

ΤΗΛ.210-8916356
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29/10/19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛ.2313-317545
654

29/10/19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -

1)ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΑΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ &
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

2)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΗΛ.2695360606
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30/10/19
ΔΥΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΑΛΑΜΩΝ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΑ

424 ΓΣΝΕ

ΝΕΚΡΩΝ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΛ.2310381080
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30/10/19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ

ΓΙΑ

SERVERS

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΕ

ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΤΗΛ.2310381080
649

30/10/19

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ

ΑΣΘΕΝΩΝ

(4)

ΓΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

ΓΙΑ
ΟΚΤΩΝ

ΤΟΥ

ΤΗΝ
(8)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΤΗΛ.2313-307195
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31/10/19

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ

ΚΑΙ

ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ

ΚΑΙ

ΔΗΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2313-318459
659

04/11/19

ΣΥΝΑΨΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

424 ΓΣΝΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΛ.2310381080
660

04/11/19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΛ.2310381080
657

4/11/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΝΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2313-327826

(14)

ΘΡΑΚΗΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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7/11/19

ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» ΤΗΛ.2413-504379
652

15/11/19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ
ΜΕ

ΣΤΟ
ΑΡΙΘΜΟ

ΤΥΠΟΥ
ΠΛΑΣΙΟ
12

ΤΗΣ

«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ,
ΚΑΙ

PONCHO
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΤΟΥ

«ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(Κ.Υ.Τ.) ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ» ΤΗΛ.210-3483224





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.

