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Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης στο δ.σ. του ΒΕΘ
Τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για την καταγραφή προβλημάτων
που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών προκειμένου
να υπάρξει επίλυση αυτών, πρότεινε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης στον
δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, κατά τη διάρκεια
του χθεσινού διοικητικού συμβουλίου του επιμελητηρίου.
Ο κ. Ζέρβας που συμμετείχε στο δ.σ. του ΒΕΘ, δέχθηκε σειρά
ερωτήσεων και υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά την πρόταση του
προέδρου του επιμελητηρίου καθώς όπως είπε στόχος της νέας
διοίκησης της δήμου Θεσσαλονίκης είναι να ακούει τα
προβλήματα στοχεύοντας στην επίλυση τους ώστε να βελτιωθεί η
καθημερινότητα του πολίτη. «Η Θεσσαλονίκη, η πόλη στην οποία
κινούμαστε και δραστηριοποιούμαστε, είναι σε ένα κρίσιμο
σταυροδρόμι, καθώς μια σειρά μεγάλων έργων υλοποιούνται, ή
ξεκινούν, αλλάζει πρόσωπο συνεχώς, γίνεται ελκυστικότερη τα
τελευταία χρόνια για τους τουρίστες, μπαίνει στο κάδρο των
εξελίξεων υπογράμμισε ο κ. Καπνοπώλης σημειώνοντας πως
«πρέπει να διορθωθούν, άμεσα τα κακώς κείμενα, που
επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη (μεταξύ άλλων:
καθαριότητα, αίσθημα ανασφάλειας, φωτισμός, παρεμπόριο)».
«Η ατζέντα για τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλη. Μπορώ να
σας διαβεβαιώσω πως εγώ και οι συνεργάτες μου ήρθαμε για να
δουλέψουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζέρβας τονίζοντας πως
«προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στο θέμα της καθαριότητας
αλλά και του παραεμπορίου». Μάλιστα επισήμανε πως ο ίδιος
προχώρησε σε μηνύσεις με αποτέλεσμα να γίνουν περίπου 20
συλλήψεις.
Επιπλέον ο Δήμος οφείλει να διατηρεί το περιβάλλον καθαρό και
φωτισμένο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζέρβας, ο οποίος έκανε
ιδιαίτερη μνεία για τη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού κατά 12,5% που προωθεί η διοίκηση του
κεντρικού δήμου αρχής γενομένης από το 2020. Μεγαλύτερη θα
είναι η μείωση για τους μετρόπληκτους.
Αναφερόμενος στο ζήτημα που έχει προκύψει με τα πασαλάκια, ο
δήμαρχος τόνισε πως είναι θέμα για το οποίο απαιτείται
διαβούλευση, όπως και για τις φορτοεκφορτώσεις.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΒΕΘ σημείωσε πως « η
αναρχία στους δρόμους, επανέφερε τα πασαλάκια, που σε
πολλές
περιπτώσεις
περισσότερα
προβλήματα
δημιουργούν, ιδιαίτερα στη φορτοεκφόρτωση, ενώ δεν λείπουν
και οι περιπτώσεις ατυχημάτων. Αυτό που προτείνουμε είναι ένα
πρόγραμμα φορτοεκφόρτωσης με την μέθοδο των ζωνών, όχι το
ίδιο για όλη την πόλη καθώς και θέσεις φορτοεκφορτώσεων».
Προβληματικές οι αστικές συγκοινωνίες
Ο κ. Ζέρβας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα των
προβληματικών αστικών συγκοινωνιών της πόλης, της μη
ολοκλήρωσης του μετρό και του «αγκαθιού» με τον σταθμό
Βενιζέλου. «Υπήρξαν και υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να
ολοκληρωθεί το έργο» είπε ο κ. Ζέρβας συμπληρώνοντας πως
για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης απαιτείται να αποκτήσει
σύγχρονες οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις.
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Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρησης στο
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Υπεγράφη 30.10.2019 τροποποίηση της υπουργικής
απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των υπόχρεων
προσώπων
στο
Κεντρικό
Μητρώο
Πραγματικών
Δικαιούχων. Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι
προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα
οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα
στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. Το Υπουργείο
Οικονομικών, κατόπιν πρότασης, μεταξύ άλλων και του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αποφασίζει να δοθεί ο
μέγιστος επιτρεπόμενος, από τη νομοθεσία, χρόνος, ώστε οι
νομικές οντότητες της χώρας μας να ενημερωθούν πλήρως
και να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωση εγγραφής
στο Μητρώο. Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά
πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443)
ως εξής: Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019. Ομάδα Β’ έως
28/11/2019. Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019. Το Υπουργείο
Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή
καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών
προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο, ώστε να επιτευχθεί η
διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή
κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας. (Πηγή: Ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομικών,
Γραφείο Τύπου).

Το
Υπουργείο
Οικονομικών
ενεργοποιεί
την
ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο των αιτήσεων
που εκκρεμούν προς εκδίκαση, υπό το Νόμο 3869/2010
(Νόμος Κατσέλη), για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Σήμερα, 1/11/2019, το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί
την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο των αιτήσεων
που εκκρεμούν προς εκδίκαση, υπό το Νόμο 3869/2010
(Νόμος Κατσέλη), για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μέσω
της πλατφόρμας αυτής οι πιστωτές μπορούν να λαμβάνουν
τα φορολογικά στοιχεία εισοδήματος και περιουσίας των
οφειλετών τους και έτσι να διαμορφώνουν άποψη για το αν
κάποιος είναι επιλέξιμος για τη διατήρηση της προστασίας
που παρέχει ο Ν. 3869/2010. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο
οφειλέτης αποτελεί στρατηγικό κακοπληρωτή, δηλαδή ότι
διαθέτει επαρκή εισοδήματα και περιουσία αλλά δεν είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις του, τότε ο πιστωτής θα
προβαίνει σε νομικές ενέργειες για τη διακοπή της
προστασίας. Με τον τρόπο αυτό οι οφειλέτες με υψηλή
ικανότητα αποπληρωμής θα κληθούν να πληρώσουν.
Αποτελεί
μια
σημαντική
μεταρρύθμιση
για
την
καταπολέμηση
των
στρατηγικών
κακοπληρωτών.
Εξυπακούεται ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να προστατεύει
τα ευάλωτα νοικοκυριά που επλήγησαν από την οικονομική
κρίση.

4 Shop your Fur At Fur Shopping Festival
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Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς σας προσκαλεί στο 4 Fur Shopping Festival, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14
Νοεμβρίου 2019, στην Καστοριά. Διοργάνωση Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς – ΔΕΘ – HELEXPO. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.festival.furfairkastoria.com/el/

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης από
βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια
και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα
Με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. Ε.21829.10.2019 η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μας γνωρίζει τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθμ. A.1072/22-2-2019
Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/B), ορίζονται οι αρμόδιες
τελωνειακές αρχές για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
επιστροφής, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση της
απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ., βάσει του Νομού/Περιφερειακής
Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ.
(σχετικό το Παράρτημα I της εν λόγω Απόφασης). Επιπλέον, με τις
διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Απόφασης τα δικαιούχα πρόσωπα
δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή Ε.Φ.Κ. ανά
ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του
εξαμήνου (ήτοι: 01.07 έως 31.08) ή του έτους (ήτοι: 01.01 έως 28.2)
για τις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν κατά
τις ανωτέρω χρονικές περιόδους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής
Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κίνησης σε Τελωνείο που σύμφωνα με την
ανωτέρω Απόφαση δεν είναι το αρμόδιο Τελωνείο, τότε: α) εάν αυτό
διαπιστώνεται από το Τελωνείο πριν από τη λήξη των προθεσμιών
της προηγούμενης παραγράφου, το Τελωνείο απορρίπτει τις εκ
παραδρομής υποβληθείσες αιτήσεις αναγράφοντας ως λόγο
απόρριψης στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»: «μη αρμόδιο Τελωνείο
υποβολής». Επιπλέον, αναγράφει και το αρμόδιο Τελωνείο ώστε ο
δικαιούχος να υποβάλλει εκ νέου ηλεκτρονικά την αίτησή του στο
αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.,
σύμφωνα με το Παράρτημα I της Απόφασης β) εάν αυτό
διαπιστώνεται από το Τελωνείο μετά από τη λήξη των οριζόμενων
προθεσμιών υποβολής, το Τελωνείο απορρίπτει τις εκ παραδρομής
υποβληθείσες αιτήσεις σύμφωνα με τα προηγούμενα. Επιπλέον
ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και
Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποστέλλοντάς με κάθε πρόσφορο μέσο, τα
στοιχεία των αιτήσεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο /επωνυμία
δικαιούχου, ΑΦΜ, MRN, ημερομηνία υποβολής). Τέλος, κατά την
επανυποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο από
τους δικαιούχους αυτής της περίπτωσης, αναγράφεται στο πεδίο
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» το MRN της αρχικά υποβληθείσας αίτησης και ο
λόγος επανυποβολής «Εκ παραδρομής υποβολή στο Τελωνείο
……………». Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και
Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποδέχεται την ηλεκτρονική αίτηση και στις
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» αναφέρει ότι η αίτηση είχε υποβληθεί
εμπρόθεσμα σε αναρμόδιο Τελωνείο (αναφέροντας και τα στοιχεία
του σχετικού εγγράφου με το οποίο απεστάλησαν σε αυτό οι σχετικές
αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. ). Επειδή, κατά την πρώτη εφαρμογή της
αριθμ. A.1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, υπάρχει το
ενδεχόμενο υποβολής αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. σε μη αρμόδιο
Τελωνείο, παρακαλούνται όλες οι Τελωνειακές Αρχές να ελέγξουν
άμεσα στο υποσύστημα «Επιστροφές ΕΦΚ – Αναζήτηση Αίτησης
Επιστροφής Ε.Φ.Κ.» του πληροφοριακού συστήματος ICISnet, εάν
τυχόν υπάρχουν αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε μη αρμόδιο
Τελωνείο και να εφαρμόσουν τις ανωτέρω οδηγίες.
2. Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1
του άρθρου 6 της εν λόγω Απόφασης, στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες προβλέπεται η αποστολή των αιτήσεων καθώς και των
συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών σε αυτές, από τα Τελωνεία
Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής στα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου
και αντίστροφα, το Τελωνείο συντάσσει κατάσταση με τα στοιχεία των
σχετικών αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. (ονοματεπώνυμο/επωνυμία
δικαιούχου, ΑΦΜ, MRN, ημερομηνία υποβολής), την οποία
αποστέλλει στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου. Το Τελωνείο Ελέγχου
έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τα συνυποβαλλόμενα
δικαιολογητικά των ηλεκτρονικών αιτήσεων από την λειτουργία
«Σύνδεσμοι» - Συνυποβαλλόμενα Αρχεία- Υποσύστημα Ε.Φ.Κ.Επιχειρηματικό κλειδί (αναγράφεται το MRN της ηλεκτρονικής
αίτησης) – Αναζήτηση- Ενέργειες (Dtwnltad) του πληροφοριακού
συστήματος τελωνείων ICISnexe. Συνεπώς δεν απαιτείται η
δημιουργία και η αποστολή νέου ηλεκτρονικού αρχείου με τα
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο αυτών των
αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ.. Δείτε το κείμενο της απόφασης στο
σύνδεσμο : https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2186-2910-2019 .

Προσωρινή
απαγόρευση
εξαγωγών
(επανεξαγωγών) – φαρμακευτικά προϊόντα
Με το έγγραφό της με αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Γ1144700
ΕΞ2019/21.10.2019 η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων
και ΕΦΚ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) κοινοποίησε στο ΒΕΘ την με αρ. πρωτ.
118591/08-10-2019
Απόφαση
του
Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων, για την μερική άρση της με
αρ. πρωτ. 91579/19-07-2019 Απόφασης, σύμφωνα
με την οποία:
-Για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 1 αυτής,
αίρεται η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και
ενδοκοινοτικής διακίνησης
-Για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 2 αυτής,
εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση των
παράλληλων
εξαγωγών
και
ενδοκοινοτικής
διακίνησης.
Κατόπιν αυτού σε περίπτωση κατά την οποία οι
τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν – στο
πλαίσιο των καθηκόντων τους – απόπειρα εξαγωγής
(επανεξαγωγής)
των
φαρμάκων
που
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 της (α) σχετικής
Απόφασης, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα
τον Ε.Ο.Φ.. Επιπλέον, για τη διευκόλυνσή σας,
επισημαίνεται ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που
είναι σε έλλειψη ή περιορισμένη διάθεση είναι
διαθέσιμα
στην
ιστοσελίδα
http://www.eof.gr/web/guest/eparkeia
, η οποία
ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εφεξής,
για όσα προϊόντα περιλαμβάνονται στον κατάλογο
και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο
των δύο (2) μηνών απαγορεύονται αυτοδικαίως οι
παράλληλες εξαγωγές (επανεξαγωγές) τους για
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
Τέλος, παύει να ισχύει η με αρ. πρωτ. 91579/19-072019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων,
κατά το μέρος που αφορά την προσωρινή
απαγόρευση
εξαγωγής
(επανεξαγωγής)
φαρμακευτικών προϊόντων. Δείτε το κείμενο του
εγγράφου
στο
σύνδεσμο
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/dtd-g1144700-ex-2019-21-10-2019 .

Ψάχνεις δουλειά; 100+ εταιρίες περιμένουν το
βιογραφικό σου!
Αν το φθινόπωρο σε βρίσκει να αναζητάς εργασία ή
να χρειάζεσαι μια επαγγελματική αλλαγή, τότε το
Thessaloniki #JobFestival είναι το φεστιβάλ σου.
Περισσότερες από 100 εταιρίες προσφέρουν πάνω
από 800 θέσεις εργασίας στο μεγαλύτερο φεστιβάλ
για την εργασία που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα!
Συνάντησε κορυφαίες εταιρίες από όλους τους
κλάδους,
πραγματοποίησε
συνεντεύξεις,
παρακολούθησε workshop και πάρε μέρος σε
ποικίλες παράλληλες δράσεις που θα ενισχύσουν την
επαγγελματική σου ταυτότητα. Την Παρασκευή και το
Σάββατο 8 και 9 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις
19:00, το Skywalker.gr σε περιμένει στο Συνεδριακό
Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» για ένα 2ήμερο που θα
αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία! Το φεστιβάλ
τελεί υπό την αιγίδα της Αλεξάνδρειας Ζώνης
Καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες, στο
σύνδεσμο https://www.jobfestival.gr/. Ακολούθησε το
event
της
εκδήλωσης
στο
https://www.facebook.com/events/937527329912599/
. (Πηγή : Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ,
Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος 2019).

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος «Επενδύω στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις»
Α

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 /30.10.2019 ο Νόμος 4635/
2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Δείτε το
κείμενο
του
εν
λόγω
νόμου
στο
σύνδεσμο
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eA
bJzrXdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68
knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelD
vWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K-td6SIuTyxcNC4jyD2IRVAS_921rg8cLdC1b-Y4YhSEi5TPSvm

Ανοιχτές
ενημερωτικές
εκδηλώσεις
με
θέμα:
“ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ INNOVATION CLUSTERS”
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος
Δήμας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας,
κ. Αθανάσιος Κυριαζής σας προσκαλούν την Τρίτη 5
Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα, ώρα 12:00 στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών (ΕΙΕ), Aίθουσα “Λεωνίδας Ζέρβας”. Δείτε το
Πρόγραμμα
στο
σύνδεσμο:
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/myeventora/Events/gsrt-skk2019/132169177944333334_idsskeiefinal.pdf
Και την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, στην Θεσσαλονίκη,
ώρα 12:00 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου
Τεχνολογίας NOESIS, Aίθουσα “Νίκος Οικονόμου”. Δείτε το
Πρόγραμμα
στο
σύνδεσμο:
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/myeventora/Events/gsrt-skk2019/132169178067704466_idsskthessfinal(1).pdf
στις
ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα:
“ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ INNOVATION CLUSTERS”. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι
ελεύθερη. Δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση της Αθήνας
στο σύνδεσμο : https://www.eventora.com/el/Events/skk2019/Order/SFLRCRZGUQ/Complete?step=0&selDate=000
10101&c=e . Δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση της
Θεσσαλονίκης
στο
σύνδεσμο
:
https://www.eventora.com/el/Events/skk2019/Order/HRURMZMPFX/Complete?step=0&selDate=000
10101&c=e

2ο Chania Business forum
Με στόχο την καθιέρωση του πλέον, ως θεσμού το
Επιμελητήριο Χανίων διοργανώνει και φέτος στις 2-3
Νοεμβρίου το «2ο Chania Business forum» με τη συμμετοχή
διακεκριμένων εισηγητών στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
στο παλιό λιμάνι. Σκοπός του Forum να τοποθετηθούν τα
Χανιά και συνολικά η Κρήτη, στην θέση που τους αξίζει στον
επιχειρηματικό χάρτη, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες
του επιχειρείν, με μεγάλη εμβέλεια, από την Κρήτη, την
Ελλάδα και τον διεθνή χώρο. «Γη-Πολιτισμός-Προορισμός»
οι τρεις θεματικοί άξονες στους οποίους θα στηριχτούν οι
εργασίες του συμποσίου ενώ θα στηθούν τρεις υπο-ενότητες
σε κάθε έναν από αυτούς. Κάθε θεματική ενότητα καλύπτεται
από εξειδικευμένους εισηγητές – ομιλητές ώστε να μεταδοθεί
η αναγκαία γνώση και τα εργαλεία που θα αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα των μελών του ΕΒΕΧ. Παράλληλα θα
επιδιωχθεί η μεταφορά και εφαρμογή καλών πρακτικών
ώστε
το
Επιμελητήριο
να
γίνει
καλύτερο
και
αποτελεσματικότερο στην εξυπηρέτηση της Χανιώτικης
Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα θα συζητηθούν οι διεθνείς
και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές ανά θεματική ενότητα
που εφόσον εφαρμοστούν τοπικά, θα επιτρέψουν στις
επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Συνδιοργανωτές
του forum, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Χανίων, Ορθόδοξη
Ακαδημία Κρήτης και Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
http://chania-cci.gr/2019/10/apo-to-epimelitirio-2o-chaniabusiness-forum-2-3-noemvriou-sto-theatro-mikistheodorakis-2/

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019, Roving Training Seminar,
Ξενοδοχείο Porto Palace
Όπως μας ενημέρωσε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(ΟΒΙ), διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Προστασία των
Βιομηχανικών Σχεδίων και την διαχείριση της Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (ΔΙ), το οποίο απευθύνεται σε Φορείς ΜικροΜεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και σε ΜμΕ και θα υλοποιηθεί σε δύο
ενότητες:
•
η πρώτη ενότητα (10:00 – 12:45) σε συνεργασία με το
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕUIΡΟ), έχει τίτλο “Community Design and Trademark Searching in DesignView/TMView-The IP Enforcement Portal ” και
•
η δεύτερη ενότητα (13:00 – 16:15) στα πλαίσια του έργου
VIP4SME της ΕΕ, έχει τίτλο “The VIP4SME project – Innovaccess
platform/IP Management tools .
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου
2019, στο ξενοδοχείο Porto Palace Hotel, στην αίθουσα “Timber
I”. Επισυνάπτεται το σχέδιο του προγράμματος.
Η θεματολογία του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1.
Προστασία
του
Κοινοτικού
Σχεδίου/Κοινοτικού
Σήματος/Εθνικού Βιομηχανικού Σχεδίου
2.
Έρευνα στις βάσεις DesignView/TMView/e-plus - Βάση
για την επιβολή των Δικαιωμάτων της Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(enforcement database)
3.
Εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης του Διανοητικού
Κεφαλαίου
4.
Περιφερειακή βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση σε Η/Υ
βέλτιστης αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων.
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο χρηματοδοτείται ως εξής: η πρώτη
ενότητα κατά 100% από το ΕUIΡΟ και τον ΟΒΙ και η δεύτερη
ενότητα κατά 100% από πόρους του έργου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής VIP4SME.
Τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής
Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν στην απογευματινή ενότητα
έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και συνεχίζουν να διατίθενται στην κοινότητα Διανοητικής
Ιδιοκτησίας στα πλαίσια του τρέχοντος έργου VIP4SME, στο
οποίο συμμετέχουν ο ΟΒΙ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.
Οι παρουσιάσεις του ΕUIΡΟ θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Θα
δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.
Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο δεν επιβαρύνει
οικονομικά τους συμμετέχοντες, απαιτείται όμως δήλωση
συμμετοχής. Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας
συμπληρώνοντας
την
αίτηση
συμμετοχής
(http://www.obi.gr/el/news/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce
%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce
%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bd%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84/)
και
να
την
αποστείλετε μέχρι την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2019 στην
διεύθυνση emis@obi.gr .
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (50), οι αιτήσεις θα γίνονται
αποδεκτές με την σειρά προτεραιότητάς τους (σειρά παραλαβής
στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση). Πληροφορίες: κα
Ε. Μίσκου, τηλ. 210 6183553.

AIFs & UCITS in Cyprus and IPOs on the “Emerging
Companies Market” | 18/11/2019 | Athens
Η Eurofast σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα «AIFs & UCITS
in Cyprus and IPOs on the Emerging Companies Market» τη
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, στις 9πμ. Η εκδήλωση θα γίνει στα
γραφεία της Eurofast , Ανδρέα Συγγρού 236, 4ος όροφος, στην
Αθήνα. Θα συμμετέχουν ομιλητές από το Χρηματιστήριο Κύπρου,
τη Eurofast Ελλάδος και τη Eurofast Κύπρου. RSVP: έως τις 8
Νοεμβρίου
στο
+30
210
8257720,
Email:
grigoria.kynourgiopoulou@eurofast.eu
.
Στο
σύνδεσμο
https://gallery.mailchimp.com/369742c11036f36b145f18729/files/d
4d34b0f-6298-41c2-838c4159975577e4/Athens_2019_Agenda_FINAL_.pdf θα βρείτε την
ατζέντα της εκδήλωσης.

4ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible
2019 υπό την αιγίδα της ΑΖΚ

21o Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών και
Στελεχών Επιχειρήσεων 2019-2020

Το Skywalker.gr σας καλεί στο 4ο Φεστιβάλ Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας GRBossible 2019, που θα πραγματοποιηθεί
στις 29 και τις 30 Νοεμβρίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς
(Καστοριάς 34-36, Βοτανικός Αθήνα) από τις 11:00 έως 18:00.
Το φετινό φεστιβάλ GRBossible_2019 θα πραγματευτεί ένα από
τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν σήμερα την
παγκόσμια οικονομία και την επιχειρηματική κοινότητα, αυτό της
επιχειρηματικής αειφορίας, σε συνδυασμό με το νέο μοντέλο
παραγωγής της κυκλικής οικονομίας, και θα αποτελέσει σημείο
συνάντησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας πάνω στον σχεδιασμό
ολοκληρωμένων μοντέλων βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Στις δράσεις του διήμερου φεστιβάλ GRBossible_2019
περιλαμβάνονται: Διήμερο συνέδριο με θέμα την επιχειρηματική
αειφορία. -20 τίτλοι workshops επιχειρηματικότητας. -Ευκαιρίες
επιχειρηματικής δικτύωσης με όλο το επιχειρηματικό
οικοσύστημα. -Παρουσία νεοφυών επιχειρήσεων σε εκθεσιακό
χώρο. -Corner υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων «Bussiness
mentoring»
από
το
ΚΕΜΕΛ.
-Απονομή
βραβείων
επιχειρηματικότητας GRBossible.
Στόχοι:
Η ανάδειξη της επιχειρηματικής αειφορίας ως μιας νέας
κουλτούρας που καθορίζει τις σύγχρονες επιχειρηματικές δράσεις
και τάσεις παγκοσμίως.
Η
διερεύνηση
των
επιχειρηματικών
ευκαιριών
που
αναδεικνύονται μέσα από το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας σε
κάθε έναν από τους τομείς της παραγωγής.
Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν τον
σχεδιασμό μοντέλων βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Η συνάντηση και η αλληλεπίδραση του επιχειρηματικού
οικοσυστήματος σε ένα περιβάλλον φιλικό και υποστηρικτικό.
Η υποστήριξη νέων και εν δυνάμει επιχειρηματιών με προσωπικό
business mentoring και coaching.
Η δικτύωση με άλλους επιχειρηματίες και επιστήμονες στην
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Η εκπαίδευση των νέων επιχειρηματιών σε θέματα που
σχετίζονται με την έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.
Η διερεύνηση των ευκαιριών, των δυνατοτήτων και των απειλών
για τη γέννηση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο στο σύνδεσμο
:
https://www.thessinnozone.gr/wpcontent/uploads/2019/10/GRBossible2019_%CE%95%CE%BD
%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE
%B9%CE%BA%CF%8C.pdf

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
λόγω της μεγάλης αποδοχής που έτυχε το Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων
από τις επιχειρήσεις του Ν. Θεσσαλονίκης, κατά τα είκοσι
τελευταία χρόνια, διοργανώνει για εικοστή πρώτη χρονιά
έναν κύκλο έξι θεματικών κλάδων επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος. Ο κάθε κλάδος είναι ανεξάρτητος και η
διάρκειά του είναι 16 ή 20 ακαδημαϊκές ώρες. Οι
παραδόσεις θα γίνονται από Καθηγητές και πεπειραμένους
συνεργάτες-μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό)
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τις ημέρες Δευτέρα και
Τετάρτη και ώρες 18:00-21:00, στον 1ο όροφο του κτιρίου
του ΕΒΕΘ, στην Τσιμισκή 29. Η επιτυχής παρακολούθηση
κάθε
κλάδου
οδηγεί
σε
απόκτηση
αντίστοιχου
Πιστοποιητικού Κατάρτισης (μέγιστος αριθμός ωρών
απουσίας:4). Το δικαίωμα συμμετοχής στους κλάδους των
20 ωρών (κλάδοι Α, Β & Ε) είναι 120 € για τα ενεργά μέλη
του ΕΒΕΘ, που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους
και 150 € για τα μη ενεργά μέλη και λοιπούς
ενδιαφερόμενους, ενώ για τους κλάδους διαρκείας 16 ωρών
(κλάδοι Γ, Δ και ΣΤ) η χρέωση είναι 100 € για τα ενεργά
μέλη και 130 € για τα μη ενεργά μέλη κλπ. Σημειώνεται ότι
τα Σεμινάρια μπορούν να ενταχθούν, με μέριμνα της
επιχείρησης, στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0.24 του ΟΑΕΔ.
ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•
Κλάδος Α. – Χωρίς επενδύσεις σε πωλήσεις &
marketing πώς θα επιβιώσετε και θα αναπτυχθείτε
κερδοφόρα; (11 -25 Νοεμβρίου 2019)
•
Κλάδος Β. – Βασικές αρχές management σε
περιβάλλον αλλαγών (2-16 Δεκεμβρίου 2019)
•
Κλάδος Γ. - Τεχνική διαπραγματεύσεων (13-22
Ιανουαρίου 2020)
•
Κλάδος Δ. - Πρώτοι στις πωλήσεις (27 Ιανουαρίου-5
Φεβρουαρίου 2020)
•
Κλάδος Ε. – Αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινων
πόρων (12-26 Φεβρουαρίου 2020)
•
Κλάδος ΣΤ - Ο μετασχηματισμός της οικογενειακής
επιχείρησης με ή χωρίς διαδοχή από την επόμενη γενιά
(16-30 Μαρτίου 2020)

Ημερίδα με θέμα: “Η ελληνική ναυτιλία προτεραιότητα στον
επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων μας”
Ο Σύλλογος Αποφοίτων “Saint-Paul” σε συνεργασία με το ΕΒΕΠ
και την Ελληνογαλλική Σχολή “Saint-Paul” σας προσκαλούν στην
Ημερίδα που διοργανώνουν με θέμα: “Η ελληνική ναυτιλία
προτεραιότητα στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
μας” τη Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019 & ώρα 18:30 στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του “Saint-Paul” (Κουντουριώτου 229-231 Πειραιάς).

Εφόσον σας ενδιαφέρει να μετάσχετε σε οποιοδήποτε
Κλάδο του 21ου Προγράμματος Επιμόρφωσης του ΕΒΕΘ,
αναλυτικό πρόγραμμα και κόστος του οποίου θα βρείτε στο
σύνδεσμο: https://www.ebeth.gr/pages/details/programmaepimorfosis-epixeirimation-kai-stelexon-epixeiriseon-20192020,34330 . Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το on line
δελτίο
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGVOjsdPOm
ZDTqWPGcfsJh3D_IoSUYz3E6K3gVZYP6peK7Og/viewfor
m , το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019.
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφόρηση ή
διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στο ΕΒΕΘ, στα τηλ.
2310370120 ή 2310370132.

Πρόσκληση συμμετοχής Ελλήνων οινοπαραγωγών σε Διεθνή Διαγωνισμό Οίνων “Citadelles du Vin” (Μπουργκ, 2123.03.2020)
Όπως μας ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι
(Τηλέφωνο: (00331) 47202660, 4709215, 47201245, ΦΑΞ: (00331) 40701904, Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-paris@mfa.gr ) ο επόμενος
διεθνής διαγωνισμός οίνων “Citadelles du Vin” , πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μπουργκ, κοντά στην πόλη Μπορντώ, από 21
έως 23 Μαρτίου 2020. Στον διαγωνισμό αναμένεται συμμετοχή άνω των 1.200 οίνων, το 75% εκ των οποίων από το εξωτερικό, οι
οποίοι θα δοκιμασθούν από 60 οινογνώστες. Ο διαγωνισμός είναι επίσημα αναγνωρισμένος από το Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και
Οίνου (OIV http://www.oiv.int), ενώ από το 2014 αποτελεί μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διεθνών Διαγωνισμών Οίνων και
Οινοπνευματωδών VINOFED (https://www.vinofed.com/en/). Οι νικητές του Διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
τους οίνους τους στους επαγγελματίες του χώρου κατά τη Διεθνή Έκθεση Οίνων Vinexpo στο Χονγκ Κονγκ (26-28.05.2020), όπου θα
διοργανωθεί γευσιγνωσία οίνων από τους υπευθύνους του Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι κατά την περασμένη διοργάνωση, η έκθεση
υποδέχθηκε άνω των 10.000 εμπορικών επισκεπτών. Η απονομή των ειδικών βραβείων θα λάβει χώρα στις 26 Μαΐου 2020, στο
περιθώριο της ως άνω έκθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 24 Ιανουαρίου 2020, ηλεκτρονικά
στον ιστότοπο: https://www.citadellesduvin.com/.(Πηγή: AGORA Newsletter 28.10.2019).

Thessbrunch με #koulouriofthemonth και το Νοέμβριο
Στην καρδιά του Φθινοπώρου η Θεσσαλονίκη περνά τα
Σαββατοκύριακα της με Thessbrunch σε ένα ταξίδι γεύσεων
και αρωμάτων στα ξενοδοχεία που υποδέχονται στις
εγκαταστάσεις τους τον θεσμό της Ένωσης Ξενοδόχων
Θεσσαλονίκης που έγινε πλέον συνήθεια. Οι επιτυχημένες
διοργανώσεις του Thessbrunch συνεχίζονται και το Νοέμβριο
με τους chef των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης να βάζουν τα
δυνατά τους για να ικανοποιήσουν τις γευστικές απαιτήσεις και
των πιο απαιτητικών. Μοναδικές γεύσεις με παραδοσιακά
προϊόντα υψηλής ποιότητας σας περιμένουν να τα
απολαύσετε
στους
φιλόξενους
f&b
χώρους
των
θεσσαλονικιώτικων ξενοδοχείων. Στο πρόγραμμα Νοεμβρίου
το Thessbrunch φιλοξενείται το Σάββατο 2/11 στο
ολοκαίνουργιο
Cookoo
Restaurant
του
ξενοδοχείου
Mediterranean Palace, την Κυριακή 3/11 στο The Met Hotel,
την Κυριακή 10/11 στο Charlie D. Brasserie του ξενοδοχείου
The Excelsior. και το Σαββατοκύριακο 16 και 17/11 στο Sebil
Coffee & Cocktails του ξενοδοχείου Bahar Boutique Hotel.
Συνεχίζει ο διαγωνισμός koulouri of the month
Παράλληλα συνεχίζει και το Νοέμβριο - μαζί με το
Thessbrunch - ο πιο Θεσσαλονικιώτικος διαγωνισμός koulouri
of the month.
Η διαδικασία είναι απλή:
1.
Το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει με φωτογραφίες,
χρησιμοποιώντας το κουλούρι Θεσσαλονίκης ως κάδρο για να
εστιάσει σε διάφορα αγαπημένα του σημεία, όπως πρόσωπα,
κτίρια, πιάτα, τοπία ή οτιδήποτε άλλο επιθυμεί να
συμπεριλάβει σε μια φωτογραφία.
2.
Έπειτα, ανεβάζει την φωτογραφία του στα social
media
κάνοντας
tag
@thessbrunch
και
hashtag
#koulouriofthemonth.
3.
Οι φωτογραφίες με κάδρο το κουλούρι που θα
αποσπάσουν τα περισσότερα like στο Facebook και το
Instagram του thessbrunch θα κερδίσουν η καθεμία από δύο
δωρεάν διανυκτερεύσεις για δύο άτομα σε ξενοδοχείο της
πόλης μας.
Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου και ώρα
23:59 και οι νικητές θα ανακοινωθούν από τα social media
accounts του thessbrunch.
Σπεύσατε λοιπόν να φωτογραφήστε το δικό σας
#koulouriofthemonth. Καλή επιτυχία!
thessbrunch links:
•
Site – https://www.thessbrunch.com
•
Facebook
–
https://www.facebook.com/thessbrunchproject/
•
Instagram
–
https://www.instagram.com/
thessbrunch/@thessbrunch
•
E-mail – thessbrunch@tha.gr

Sixth International Investment Forum and Renewable
Energy»
Η Επίτιμος Πρόξενος του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας
στη Θεσσαλονίκη κα Δέσποινα Μαντά (tel: 2310244003,
hconsulate.jordan@gmail.com, www.hcj.g) ενημέρωσε το ΒΕΘ
για το Έκτο Διεθνές Φόρουμ Επενδύσεων και Απόδοσης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας «IFREE 2019» που θα
πραγματοποιηθεί στο Αμμάν της Ιορδανίας στις 17-19
Δεκεμβρίου
2019.
Περισσότερες
πληροφορίες:
Fax:
0096265240096, Email: info@arec-jo.com .
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον
Οκτώβριο 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ
της Ελλάδας στο Σεράγεβο (www.agora.mfa.gr/be58), e-mail:
ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733
560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου.
Ημερομηνία: 6-9 Νοεμβρίου 2019.
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.php
/gr/
PHILOXENIA 2019
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ-HELEXPO, Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 8-10 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση τουρισμού
Πληροφορίες: https://philoxenia.helexpo.gr/el
HOTELIA 2019
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ-HELEXPO, Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 8-10 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού
Πληροφορίες: https://hotelia.helexpo.gr/
Η

7
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: site: http://www.supplychainexpo.gr/el/truckvan-expo/ , τηλ: 210 9010040, e-mail: info@omind.gr
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

Ανακοίνωση διαγωνισμού από το Τουρκικό Συμβούλιο
Σιτηρών
Το Γραφείο Εμπορικού Ακολούθου της Τουρκικής Πρεσβείας
στην Αθήνα απέστειλε στο ΒΕΘ την ανακοίνωση διαγωνισμού
από το Τουρκικό Συμβούλιο Σιτηρών (ΤΜΟ) για τα cheakpeas
που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2019 στην Άγκυρα
της Τουρκίας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ΜΟΝΟ οι ξένες
εταιρείες θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Η εν λόγω
ανακοίνωση με τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ στη διαδρομή
Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις. Σε περίπτωση που χρειάζεστε
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εμπορικού Ακολούθου της
Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα :Τηλ: (+30) 210 722 21 96,
Φαξ: (+30) 210 724 29 48, E-Mail: atina@ticaret.gov.tr , Web:
www.musavirlikler.gov.tr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2019
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 28 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου
2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 7η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ WORLD HALAL SUMMIT & OIC HALAL EXPO
2019 από τη διοργανώτρια εκθέσεων Asel Uluslararası
Fuar Hizmetleri A.Ş. σε συνεργασία με την Τουρκική
Συνέλευση Εξαγωγέων στην Istanbul με επιχορήγηση του
σχετιζόμενου
φορέα
εξαγωγών.
Στην
έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών
που δραστηριοποιούνται στην Χαλάλ Τροφίμων, Χαλάλ
Τουρισμός,
Ισλαμική
χρηματοδότηση,
Ισλαμική
κλωστοϋφαντουργία, Χαλάλ ιατρική και φαρμακευτική
προϊόν. 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.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης 27
Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019 το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής
ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές
από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό
χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (27
Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019) (διαμονή 4 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.helalexpo.com.tr/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 08.11.2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail
atina@tigaret.gov.tr

Επιχειρηματική αποστολή στην Προύσσα
Τουρκίας 4 - 7 Δεκεμβρίου 2019

της

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 4-7 Δεκεμβρίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση BURSAF 2019 –
ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
από την Network Fairs SA στην Bursa της Τουρκίας με
επιχορήγηση του φορέα εξαγωγών. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών
που δραστηριοποιούνται στους τομείς βιομηχανίας
υποδημάτων και δερματίνων ειδών. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της έκθεσης η Network Fairs θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για
3 νύχτες και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://bursaffuari.com/
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση
πρέπει να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία της Τουρκίας
στην Αθήνα στο τηλ. 2107222196, φαξ 210 72 42 948 ή
στο e-mail atina@tigaret.gov.tr

Διεθνείς Εκθέσεις
CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2019
Πόλη: Σαγκάη, Κίνα
Ημερομηνία: 5-10 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Τρόφιμα και Ποτά (Τιμώμενη χώρα: Ελλάδα)
Πληροφορίες: https://www.ciie.org/zbh/en/
PLASTICS PRINTING PACKAGING ΤΑΝΖΑΝΙΑ 2019
Ημερομηνία: 7-9 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Dar es Salaam, Τανζανία
Εκθέματα: Τομείς Πλαστικών, Τυπογραφίας και Συσκευασίας
Πληροφορίες:
http://www.kremlianna.gr/el/kladikes-ektheseisemporikes-apostoles/plastics-printing-packaging-sti-tanzania-2019
SOLAREXPO TANZANIA 2019
Ημερομηνία: 7-9 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Dar es Salaam, Τανζανία
Εκθέματα: Ηλιακά προϊόντα και μηχανήματα
Πληροφορίες:
http://www.kremlianna.gr/el/kladikes-ektheseisemporikes-apostoles/solarexpo-africa-2019-tanzania
BURSAF 2019
Πόλη: Προύσα, Τουρκία
Ημερομηνία: 04-07 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Δερμάτινα είδη και υποδήματα
Πληροφορίες: site: http://bursaffuari.com/

Αξιοποιώντας εμπορικές ευκαιρίες στην αμερικανική αγορά,
μέσω της Έκθεσης «HERMES EXPO» Τέσσερις Αμερικανικές
πόλεις, 7 ημέρες επαφών και συναντήσεων, αμέτρητες
επιλογές και ευκαιρίες ανάπτυξης
Την στιγμή που η Ελλάδα ξεκίνησε να είναι και πάλι σε δρόμους
ανάπτυξης, οι ελληνικές επιχειρήσεις ψάχνουν συνεχώς ευκαιρίες
δραστηριοποίησης στην Αμερικανική αγορά. Για αυτό το λόγο, η
29η έκθεση «HERMES EXPO», που θα πραγματοποιηθεί από 2
έως 9 Απριλίου 2020 σε τέσσερις πόλεις των Η.Π.Α. είναι η
διοργάνωση εκείνη που βοηθά καίρια τις ελληνικές επιχειρήσεις να
αναπτυχθούν στην Αμερικανική αγορά και μέσω του βατήρα των
Ομογενών. Οι εταιρίες θα έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους πάνω στον κλάδο των τροφίμων,
του τουρισμού, των επενδύσεων κ.α. και μπορούν να τις
συνδέσουν με Αμερικανικές επιχειρήσεις, επαγγελματίες,
καταναλωτές και πιθανούς εμπορικούς και στρατηγικούς εταίρους
στην αγορά των Η.Π.Α.
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία δικτύωσης στην Αμερικανική
αγορά, μέσω της έκθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους,
καθώς και με τη συμμετοχή τους σε Β2Β συναντήσεις, σε
εξειδικευμένα σεμινάρια και πάνελ. Εκδηλώσεις που αποτελούν
πόλο έλξης εταιριών και επαγγελματιών από διαφόρους τομείς της
οικονομίας.
Το πρόγραμμα:
Πέμπτη 2 Απριλίου, 2020 Σικάγο (Chateau Ritz in Niles, IL)
13:00 – 20:30 Επίσημο γεύμα απονομή βραβείων, Δικτύωση με
επιχειρήσεις, Β2Β συναντήσεις, έκθεση προϊόντων.
Δευτέρα 6 Απριλίου, 2020 Ουάσιγκτον DC (Capital Hilton)
16:00 – 20:30. Δικτύωση με επιχειρήσεις, Β2Β συναντήσεις,
έκθεση προϊόντων.
Τετάρτη 8 Απριλίου, 2020 Φιλαδέλφεια (Arts Ballroom)
12:00 -23:00. Δικτύωση με επιχειρήσεις, Β2Β συναντήσεις, έκθεση
προϊόντων, επίσημο δείπνο με απονομή βραβείων.
Πέμπτη 9 Απριλίου, 2020, Νέα Υόρκη, Μανχάταν (3 West Club
Hotel)
16:00-20:30 “Taste of Hellas” σε συνεργασία με το East
Mediterranean Business Cultural Alliance και το Queens Chamber
of Commerce, B2B συναντήσεις, έκθεση προϊόντων.
Για πληροφορίες συμμετοχής, χώρους Περιπτέρων, Χορηγίες,
συμμετοχή
στα
Β2Β
μπορείτε
να
απευθύνεστε:
www.HermesExpo.com ,
e-mail: paul@hermesexpo.com
ή
τηλεφωνικά (001)-610-202-4465.
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ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟ
ΤΡΙΤΟΥΣ,ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΟΑ/ΜΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
ΤΗΛ.210-8916307
11/11/19
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ
ΤΗΛ.2413504379
11/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΛ.210-8916356
11/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ,ΟΦΘ,ΦΦΘ) ΤΗΛ.2310381080
12/11/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α)ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΠΑΦΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΣΕ ΔΙΕΠΑΦΕΣ VoLP ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΑΘΜ
Β)ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΣΕ VoLP ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ, Δ/ΞΗ 27/2019 ΤΗΛ.2108916212
18/11/19
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,
ΑΡΙΔΑΙΑΣ,ΣΚΥΔΡΑΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,ΛΙΤΟΧΩΟΥ,ΑΙΓΙΝΙΟΥ,
ΔΕΣΚΑΤΗΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
(ΜΕ
ΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ
ΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 3 ΥΠΕ(ΜΑΚΕΔΦΟΝΙΑΣ) ΤΗΛ.2313320537
18/11/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΤΗΛ.2651007982
25/11/19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ
TENDER
ΣΤΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΤΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΗΛ.2103682766
25/11/19
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΜΕΙΔΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
HIGH
DEFINITION
ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 3D
ΚΑΙ IGG ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΗΛ.2106551519
29/11/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ
«ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΤΗΛ.2313-308154

424 ΓΣΝΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

424 ΓΣΝΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
688

6/12/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ
ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1100
ΛΙΤΡΩΝ
ΚΑΙ
770
ΛΙΤΡΩΝ,ΚΑΔΩΝ
ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
110
ΛΙΤΡΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
ΚΑΔΩΝ
ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 110 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2313317535





ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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.

