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ΒΕΘ προς Καραμανλή: Αντιαναπτυξιακά τα
διόδια Ωραιοκάστρου
Καμπανάκι για τα αλυσιδωτά προβλήματα που θα επιφέρει η
επικείμενη λειτουργία των διοδίων Ωραιοκάστρου, χτυπά το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.
«Η λειτουργία των διοδίων Ωραιοκάστρου, αναμένεται να
δημιουργήσει σειρά προβλημάτων τόσο στους επιχειρηματίες και
τους εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο
και στους μόνιμους κατοίκους τόσο του δήμου Ωραιοκάστρου,
όσο και των γειτονικών δήμων. Αποτελεί αδικία για σημαντική
μερίδα πολιτών της Θεσσαλονίκης που είναι αναγκασμένοι να
μετακινούνται καθημερινά μέσω των συγκεκριμένων διοδίων, την
ώρα μάλιστα που γίνονται προσπάθειες και από την πλευρά της
κυβέρνησης για ενίσχυση της εργασίας, αλλά και αύξηση του
διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών» αναφέρεται στην επιστολή
του ΒΕΘ.
«Επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και δημότες της περιοχής θα δουν
να ροκανίζεται περαιτέρω το εισόδημα τους καθημερινά, την ώρα,
μάλιστα, που η λειτουργία των εν λόγω διοδίων δεν αποκλείεται
να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για όποιον θελήσει να
επενδύσει, ή να εργαστεί στην περιοχή.
Μόνο ως
αντιαναπτυξιακή κίνηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η
λειτουργία των συγκεκριμένων διοδίων» τονίζει ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας πως «παρά τις
επανειλημμένες εκκλήσεις μας δεν υπήρξε κάποια πρόβλεψη για
τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν καθημερινά το
συγκεκριμένο οδικό άξονα. Ζητούμε να υπάρξει, άμεσα,
θεσμοθέτηση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του
σχετικού αντιτίμου για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του
δήμου Ωραιοκάστρου και των όμορων περιοχών που διέρχονται
καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο.
Τέλος το ΒΕΘ κάνει ιδιαίτερα μνεία και για ενδεχόμενο «η επιβολή
διοδίων στο εν λόγω σημείο του οδικού άξονα να προκαλέσει
κυκλοφοριακές παρενέργειες στο ήδη βεβαρημένο κυκλοφοριακό
πρόβλημα που μαστίζει το πολεοδομικό συγκρότημα της
Θεσσαλονίκης».

Σύμφωνα με δελτίο της τύπου η Τράπεζα της Ελλάδος,
ανταποκρινόμενη στο αίτημα κυρίως μικρών επιχειρήσεων
και φοροτεχνικών γραφείων, δίνει παράταση ως τις 15
Ιανουαρίου
2020
για
την
υποβολή
ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα
του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Η πρώτη υποβολή, που
αφορά τις εταιρικές χρήσεις 2016, 2017 και 2018, είχε
καταληκτική ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου 2019.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος με την Πράξη
Διοικητή
Αριθ.
2682/03.06.2019
https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%ce%a0
%ce%94%ce%a4%ce%95_2682-03.06.2019.pdf
δημιούργησε Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών, με σκοπό τη
συλλογή
και
παροχή
εξειδικευμένης
στατιστικής
πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των
νομικών προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η Τράπεζα της
Ελλάδος ευχαριστεί τις χιλιάδες επιχειρήσεις που ήδη
έχουν προχωρήσει στην υποβολή των καταστάσεων και
συνιστά σε όσες είναι έτοιμες να υποβάλουν τα στοιχεία
τους να το πράξουν εγκαίρως πριν από την καταληκτική
ημερομηνία, για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του
δικτύου.
Μπορείτε
στο
σύνδεσμο
https://www.bankofgreece.gr/statistika/ypovolhstoixeiwn/ethsies-xrhmatooikonomikes-katastaseis-apoepixeirhseis-toy-mh-xrhmatopistwtikoy-tomea
να βρείτε
τις Τεχνικές Οδηγίες, τις Συνοπτικές Οδηγίες και τα αρχεία
προς υποβολή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται
από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος
στα τηλέφωνα: 210 3203868, 210 3203857, 210 3202413,
210 3203866 και 210 3203846 κατά τις ώρες 10.00-13.00.

η

2 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργαζομένων στο Κλάδο του Βιβλίου για Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και
Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο του Βιβλίου», η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ). Για το λόγο αυτό καλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ( ανεξαρτήτως κλάδου και μορφής
απασχόλησης), καθώς και εποχικά εργαζόμενους, για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης με στόχο την απόκτηση
νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική τους
κινητικότητα και την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν μεταξύ τριών
διαφορετικών προγραμμάτων, τα οποία οδηγούν σε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από 15/11/2019 έως 16/12/2019 στη διεύθυνση: http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/82expression-of-interest-of-beneficiary . Αποστολή δικαιολογητικών έως 23/12/2019. Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης προγραμμάτων:
Φεβρουάριος 2020. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Πράξης :
http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/81-declarations-proclarations. Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο email : espa@enelvi.org και στο τηλέφωνο 2103801630 (ώρες επικοινωνίας : 11.0013.00).

Εκδήλωση με τίτλο «Οι δυνατότητες εξυγίανσης των
άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων»,
την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 στο
ΕΒΕΘ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση «Οι δυνατότητες
εξυγίανσης των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων»,
που διοργανώνει την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα
17:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεών του και τελεί υπό την
αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Σκοπός της
εκδήλωσης είναι να δώσει στην επιχειρηματική κοινότητα της
περιοχής μας την ευκαιρία επαρκούς εμβάθυνσης στο θέμα,
με την συμμετοχή και παρουσία στην εκδήλωση αρμόδιων
παραγόντων τόσο της Περιφέρειας Κεντρικής. Μακεδονίας
και των Δήμων όσο και έμπειρων τεχνικών συμβούλων. Μετά
τις εισηγήσεις των ομιλητών, θα ακολουθήσει συζήτηση με το
ακροατήριο.
Οι
ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται
να
συμπληρώσουν την online δήλωση για τη δωρεάν συμμετοχή
τους μέχρι και την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 στο σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwnZt59Us0Na
qlmFC-mdKdK1HbqfBqQkmkuCWxklOM62JZHw/viewform .
Για το λεπτομερές πρόγραμμα και τους ομιλητές της
διοργάνωσης,
πατήστε
στο
σύνδεσμο
https://www.ebeth.gr/pages/details/ekdilosi-me-titlo-oidunatotites-eksugiansis-ton-atupon-biomixanikonsugkentroseon-tin-tetarti-27-noembriou-2019-kai-ora-1700sto-ebeth,34445 . Για οποιαδήποτε συμπληρωματική
ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων, στο ΕΒΕΘ, τηλ.
2310-370132.

Εκδήλωση του ΕΙΜΑΔ/ΕΕΔΕ με θέμα:
“Ανθρώπινο
Κεφάλαιο και Διαρκής Επιτυχία των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων”
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΕΙΜΑΔ) τμ. Μακεδονίας, λειτουργεί και κινητοποιείται στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕΔΕ για την ανάπτυξη,
διάδοση και εφαρμογή της επιστήμης, μεθόδων και τεχνικών
της Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, την
αναβάθμιση του ρόλου του στη διοίκηση της επιχείρησης,
καθώς και στην προώθηση, προβολή και διάδοση των αρχών
του για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων. Στο παραπάνω πλαίσιο, αναλαμβάνει
την πρωτοβουλία να διοργανώσει εκδήλωση με θέμα:
“Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Διαρκής Επιτυχία των
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων”.
Η
εκδήλωση
θα
πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hyatt Regency στις 25
Νοεμβρίου 2019. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής
και συγγραφέας κος Δ. Μπουραντας. Ο κος Μπουραντάς
είναι καταξιωμένος καθηγητής του Μάνατζμεντ. Υπήρξε
Ιδρυτής και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) και
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης
Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
με πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο και είναι ο
Πρύτανης του εκπαιδευτικού ομίλου New York College.
Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων,
στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής
κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των
επιχειρήσεων
και
οργανισμών.
Πληροφορίες:
http://www.eede.gr/institutes-and-sectors/eimad/eimad

Ημερίδα Ελλάδα και Αφρική: Προοπτικές Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο σας προσκαλεί στην
ημερίδα
Ελλάδα και Αφρική: Προοπτικές Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 26 Νοεμβρίου 2019 , ώρες:
10.00-13.00, Υπουργείου Εξωτερικών, Αμφιθέατρο «Γ.
Κρανιδιώτη». Πληροφορίες https://www.helafrican-chamber.gr/

Επιχειρηματικό Φόρουμ με Θέμα : Τα Επενδυτικά ταμεία
και την Ναυτιλία
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ),
σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας της Κύπρου και την υποστήριξη της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, διοργανώνουν στις 10
Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα, Επιχειρηματικό Φόρουμ με
Θέμα : Τα Επενδυτικά ταμεία και την Ναυτιλία. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών, στις 17.00. Στο πλαίσιο του φόρουμ θα
πραγματοποιηθούν, με τη στήριξη του Enterprise Europe
Network, επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β). Οι συναντήσεις
αυτές στοχεύουν σε: Εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών ταμείων
και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ναυτιλίας
(διαχείριση πλοίων, ναυτιλιακή τεχνολογία, εκπαίδευση
ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομικές, νομικές και άλλες
εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες ). Στόχος της
Εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες την
ευκαιρία να επεκτείνουν το Δίκτυο συνεργατών τους, να
ενημερωθούν για την τοπική αγορά σε σχέση με τον κλάδο
τους, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν νέες
συνεργασίες αντιπροσώπευσης. Οι ελληνικές εταιρείες που
επιθυμούν να συμμετέχουν στις συναντήσεις, παρακαλούνται
όπως συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο συμμετοχής στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHuycJ3yfiD-ISln8-CUShS0A2c0EZkDGmoSh183_axeA/viewform?vc=0&c=0&w=1. Οι συναντήσεις θα είναι 15
λεπτών και προ-διευθετημένες. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τους κκ. Ράνια
Θεοδοσοπούλου και Γεώργιο Ασωνίτη τηλ. 2103387104, Emai:
keeuhcci@uhc.gr

Ενημερωτική Συνάντηση για τις Χώρες της Λατινικής
Αμερικής (Μεξικό, Χιλή και Παναμά), 10/12/2019
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων, ο ΣΕΒ και ο Οργανισμός Enterprise Greece, σε
συνεργασία με τις Πρεσβείες των χωρών της Λατινικής Αμερικής
(Μεξικό, Παναμά και Χιλή), διοργανώνουν ενημερωτική
συνάντηση για τις αγορές αυτές, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019,
στα γραφεία του ΣΕΒ (Ξενοφώντος 5, Σύνταγμα). Για τη
διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε όπως βρείτε το προσχέδιο
προγράμματος
στο
σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/14_Alln8PGr8E5yKjFizo43rel5rjb34/view.
Εφόσον
ενδιαφέρεσθε
να
συμμετάσχετε, παρακαλούμε όπως μας συμπληρώσετε στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/10O5j2yJYjhNQ2d5Ow1q2hDK
DjORwGRzyMk9bAyVl4zk/viewform?edit_requested=true
τη
φόρμα συμμετοχής, μέχρι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
ΣΕΒ, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και
Περιφερειακής Πολιτικής (κα. Αμαλία Γκουνέλα, Τ. 211 5006
107, Ε. ir@sev.org.gr ).

Επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Θετικές σκέψεις-Θετικά
συναισθήματα. Τα οφέλη τους στην υγεία μας!"¨
Επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Θετικές σκέψεις-Θετικά
συναισθήματα. Τα οφέλη τους στην υγεία μας!" τη Δευτέρα
25 Νοεμβρίου και ώρα 18.30, Αμφιθέατρο «Σταύρος
Κουγιουμτζής»,
Δημαρχείο
Πανοράματος,
με είσοδο ελεύθερη διοργανώνουν τα Διαγνωστικά ΚέντραΠολυιατρεία «Πλάτων» σε συνεργασία με τον δήμο Πυλαίας –
Χορτιάτη και την υποστήριξη του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες : Τηλ : 2313 32 2030, 2313 32
2040,
2313 32 2050, 2313 32 2060, Email :
press.panorama@pilea-hortiatis.gr
.

«Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης»
Awards 2020 - ΜΤΑ2020)

(Mediterranean

Taste

Τα «Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης» (Mediterranean Taste
Awards 2020 - ΜΤΑ2020) διοργανώνονται για πρώτη φορά
από την εταιρεία Agatha Ingredients LTD, 1146 High Road,
Whetstone, London, N20 0RA, με αριθμό μητρώου 08845932,
(αριθμός φορολογικού μητρώου GB 332 7277 04), τηλέφωνο
+44(0)207 992 6200, email, info@medtasteawards.com με
έδρα την Αγγλία. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να προβάλλουν
τόσο τα ελληνικά όσο και τα εν γένει μεσογειακά προϊόντα σε
όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) που θα
συμμετάσχουν στα MTA2020 θα πληρούν όλες τις
προδιαγραφές των συσκευασμένων προϊόντων και θα
αξιολογηθούν
από
κορυφαίους
επιστήμονες
και
εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας τροφίμων - ποτών και της
γαστρονομίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα προϊόντα
τροφίμων και ποτών που προέρχονται από χώρες που
ανήκουν στην Λεκάνη της Μεσογείου και τηρούν τις νόμιμες
προδιαγραφές. Οι κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνιστούν τα
υποψήφια προϊόντα είναι:
Ποιότητα (Quality Awards), Μοναστηριακά (Monastery
Awards), Οργανικά (Organic Awards), Καινοτομία (Innovation
Awards), Συσκευασία (Packaging Awards).
Η πρώτη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 - 27
Απριλίου 2020, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου «Atrion Hotel». Στόχοι
της διοργάνωσης των ΜΤΑ2020 είναι:
- Η εισαγωγή αναγνωρισμένων βραβείων ποιότητας για τα
μεσογειακά προϊόντα.
- Η δημιουργία ενός αμερόληπτου και αντικειμενικού δείκτη
αναφοράς σε ό,τι αφορά την ποιότητα των μεσογειακών
προϊόντων μέσω της εισαγωγής μιας διαφανούς και αυστηρής
διαδικασίας αξιολόγησης,
- Η συμβολή στην προώθηση προϊόντων που εντάσσονται στη
μεσογειακή διατροφή. Ανταποδοτικά οφέλη συμμετεχόντων:
Με τη συμμετοχή τους στο ΜΤΑ2020, οι παραγωγοί έχουν την
μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν την αναγνώριση, την
προβολή και την προώθηση εμπορικών σημάτων τροφίμων και
ποτών. Επιπλέον, οι παραγωγοί θα είναι σε θέση να
διαφοροποιήσουν τη μάρκα τους από τους ανταγωνιστές τους
και να αυξήσουν τις δυνατότητες προσέγγισης νέων πελατών
σε πολλαπλές γεωγραφικές τοποθεσίες, ενώ παράλληλα
καθιερώνουν τα εμπορικά σήματα των προϊόντων τους στις
περιοχές όπου υπάρχουν ήδη.
Τα βραβευμένα εμπορικά σήματα θα προωθηθούν απευθείας
σε 5.000 ευρωπαίους εμπορικούς αγοραστές και εμπόρους
τροφίμων. Οι βραβευμένες μάρκες τροφίμων και ποτών θα
αναγράφονται στην ιστοσελίδα medtasteawards.com με τα
πλήρη χαρακτηριστικά περιγραφής και ανάθεσης του κάθε
βραβείου. Επίσης θα υπάρξει προώθησή τους μέσω του
ΜΤΑ2020 social media marketing, συμπεριλαμβανομένου του
μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του, το οποίο φθάνει σε
χιλιάδες συμμετέχοντες στη βιομηχανία τροφίμων καθώς και σε
μεμονωμένους πελάτες. Τρόποι προβολής Τα ΜΤΑ 2020 θα
προβληθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram,
twitter, facebook, linkedin, youtube). Επιπλέον δελτία τύπου θα
αποσταλλούν σε συνεργασία με ειδησεογραφικά πρακτορεία
όπως Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο, ANSA και
Newswire. Κοινωνική προσφορά: Μέρος των εσόδων θα
καταβληθεί υπέρ του έργου και των δράσεων της Action Aid.
Κόστος συμμετοχής. Τιμή συμμετοχής ανά κωδικό (προϊόν):
90€ (Προνομιακή τιμή για τα μέλη του Επιμελητηρίου με ισχύ
από 15/11-2019 έως 20/12/2019 : 70€). Τιμή συμμετοχής για
κάθε επόμενο κωδικό (προϊόν) ανεξαρτήτου κατηγορίας: 60€
*Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει με 1 έως 7 κωδικούς
(προϊόντα). H συμμετοχή των προϊόντων στο διαγωνισμό MTA
2020 μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
www.medtasteawards.com . Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τα Mediterranean Taste Awards 2020 ΜΤΑ2020. Ηνωμένο Βασίλειο : ΜΤΑ 2020, +44 (0) 207 992
6200, info@medtasteawrds.com. Ελλάδα : ΜΤΑ 2020, +3(0)
211 234 3702, info@medtasteawards.com

Ενημέρωση για 2η Έκθεση & Συνέδριο Αρωματικών,
Φαρμακευτικών Φυτών και Μανιταριών. Πρόσκληση
Συμμετοχής σε Επιχειρηματικές Συναντήσεις (B2B).
Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, 29-30 Νοεμβρίου
& 1
Δεκεμβρίου 2019
Το Επιμελητήριο Κοζάνης και η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης και την
Αστική Εταιρία για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας Ν.
Κοζάνης, διοργανώνουν την «2η Έκθεση & Συνέδριο
Αρωματικών, Φαρμακευτικών φυτών & Μανιταριών»,που θα
πραγματοποιηθεί στις 29-30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου
2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Κοίλων. Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τη
συμμετοχή και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή. Στόχος της Έκθεσης είναι η
ανάδειξη των αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών, των
μανιταριών και των προϊόντων τους καθώς και η χρησιμότητα
τους για την ανθρώπινη διατροφή, την υγεία και την ευεξία.
Συμμετέχουν
καλλιεργητές,
μεταποιητές,
επιχειρήσεις
εμπορίας,
συνεταιρισμοί,
φυτωριούχοι,
επιχειρήσεις
μηχανημάτων καλλιέργειας & συλλογής-επεξεργασίας,
επιχειρήσεις συσκευασίας, αποστακτήρια αιθέριων ελαίων,
επιχειρήσεις
πιστοποίησης,
τυποποίησης-σήμανσης,
ερευνητικά & εκπαιδευτικά Ιδρύματα απ’ όλη τη χώρα. Στο
επίκεντρο της Έκθεσης και του Συνεδρίου θα βρεθούν,
παράλληλα, θέματα της βιοποικιλότητας και της αξίας των
φυτών της Δυτικής Μακεδονίας, η ανάλυση της εγχώριας και
της διεθνούς αγοράς, οι τρόποι προσέγγισης νέων αγορών
στην Ε.Ε., οι τεχνολογικές εξελίξεις, θέματα πιστοποιήσεων
και
εγκρίσεων
βιολογικών
προϊόντων,
δυνατότητες
συνεργειών με τον κλάδο του τουρισμού & πολιτισμού καθώς
και οι επιχειρηματικές τάσεις και η επενδυτική δυναμική, στο
πεδίο των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών & μανιταριών,
στην περιφέρεια. Στο πλαίσιο της Έκθεσης & του Συνεδρίου
θα πραγματοποιηθούν εξατομικευμένες συναντήσεις (B2B)
για να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς & τις
επιχειρήσεις να αναζητήσουν πιθανούς εταίρους για
συνεργασία. Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις αλλά και σε
επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς που συμμετέχουν ή
επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκδήλωση και οι οποίοι
επιδιώκουν ερευνητικές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές
συνεργασίες με επιχειρήσεις του κλάδου. Όσοι επιθυμούν να
συμμετέχουν στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων
(B2B) πρέπει
να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα
συμμετοχής που επισυνάπτεται στο παρόν ΔΤ. Αναλυτικά
πληροφοριακό υλικό για το Συνέδριο & Έκθεση στον δικτυακό
χώρο:
www.medherbswesternmacedoniagreece.gr
.Περισσότερες πληροφορίες: Για το Συνέδριο Αντιπεριφέρεια
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, τηλ. 24610 52627. Για την
Έκθεση & τους Εκθέτες
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κατερίνα Καρακουλάκη 24610 41693 και SKEPSIS ADV,
Ελευθέριος Βωβός, τηλ. 24610 37787. Για τις Β2Β
συναντήσεις ΑΝΚΟ- Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
/Enterprise Europe Network Λιάνα Παπατέρπου & Σπύρος
Κελλίδης, 24610.24022, 24610.27946 (εσωτ.677,676), emai:
lpapaterpou@anko.gr και skellidis@anko.gr , www.anko.gr .

Street Food Italia ( Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και Σάββατο
23 Νοεμβρίου 2019 – Πεζόδρομο Αγίας Σοφίας )
Με την ευκαιρία της “IV Παγκόσμιας Εβδομάδας Ιταλικής
Κουζίνας ” το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας
προσκαλεί στην εκδήλωση: STREET FOOD ITALIA
(Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 –
Πεζόδρομο Αγίας Σοφίας )να γευτείτε παραδοσιακές ιταλικές
συνταγές καθώς και να παρευρεθείτε στην συναυλία, για την
λήξη της εκδήλωσης, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 21.00 με
τις πιο γνωστές ιταλικές επιτυχίες από τη δεκαετία του ’60 έως
και σήμερα. Πληροφορίες : +30.2310.947744

Digital economy forum 2019: Leading Greece to Growth: "Σε
θέση οδηγού ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας για μία σύγχρονη
και ανταγωνιστική Ελλάδα"
Σε θέση οδηγού για το νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο έχει
ανάγκη η Ελληνική οικονομία, θα τεθούν ψηφιακή τεχνολογία και
καινοτομία στο digital economy forum 2019: Leading Greece to
Growth. Ο ψηφιακός συντονισμός της χώρας στην 4η βιομηχανική
επανάσταση, με στόχο μία νέα, σύγχρονη, ψηφιακή και
ανταγωνιστική Ελλάδα θα αποτελέσει κοινό παρονομαστή των
συμμετεχόντων στο συνέδριο της ψηφιακής οικονομίας, το οποίο
διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, στο
ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του
Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.
Κεντρικός Ομιλητής στο επίσημο δείπνο του Συνεδρίου, που θα
παρατεθεί το βράδυ της ίδιας ημέρας, είναι ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την έναρξη των
εργασιών θα πραγματοποιήσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Στο Συνέδριο συμμετέχουν
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, Υπουργοί και εκπρόσωποι πολιτικών
φορέων, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων και οργανισμών,
εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, εκπρόσωποι και
επιχειρηματίες τόσο του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας, όσο και
όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. Το “παρών” με τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα δώσουν ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο
Υπουργός Επικρατείας & Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ.
Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κώστας
Φραγκογιάννης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.
Χρίστος Δήμας. Επιπλέον, στο digital economy forum 2019 θα
συμμετέχουν ως ομιλητές ο κ. Ray Pinto, Director for Member
Relations and Digital Transformation, DIGITALEUROPE, ο κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος , ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ,
Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, (Ε.ΕΝ.Ε.), ο κ. Αντώνης Μακρής,
Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΛΠΕ, ο κ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του digital
economy forum 2019, η εταιρεία Deloitte θα παρουσιάσει τους
βασικούς άξονες και τα ευρήματα της Στρατηγικής Μελέτης για τον
κλάδο, η οποία εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ, ώστε ο
Ελληνικός κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας να ανταποκριθεί στις
παγκόσμιες προκλήσεις σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό
αλλά και την ενεργό συμμετοχή της χώρας στην 4η βιομηχανική
επανάσταση. Σκοπός της μελέτης είναι να υποστηρίξει τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, ενισχύοντας την
εξωστρέφεια και την αύξηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων του
στην Ελλάδα, με στόχο να αναβαθμίσει τη συνεισφορά του στην
ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και την ανάσχεση του “brain
drain”. Οι βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούν στην
Προσέλκυση επενδύσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες στη χώρα μας,
στην Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, στην Ψηφιακή Ελλάδα
της επόμενης πενταετίας, καθώς και στην Αξιοποίηση των ψηφιακών
τεχνολογιών για τον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της
πολιτείας και της οικονομίας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι
τοποθετήσεις των επικεφαλής κορυφαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι θα
δώσουν τη δική τους διάσταση στο ψηφιακό στοίχημα που έχει να
κερδίσει η χώρα. Η συμμετοχή τους σε ένα γόνιμο διάλογο για την
αξιοποίηση της τεχνολογίας από την πολιτεία και τις επιχειρήσεις, θα
επιτρέψει στην Ελληνική οικονομία να απαντήσει θετικά στην
ψηφιακή πρόκληση της εποχής και να πραγματοποιήσει τα βήματα
για την ψηφιακή Ελλάδα της επόμενης πενταετίας, αναλύοντας και τη
διεθνή εμπειρία. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να
δημιουργείται στην Ελλάδα ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο
οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Ο ΣΕΠΕ υποστηρίζει
έμπρακτα και ουσιαστικά το οικοσύστημα αυτό και διοργανώνει, για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το “Startups d.Day 2019”, έναν
σύγχρονο διαγωνισμό καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις,
δίνοντας, μάλιστα, στις 5 κορυφαίες ομάδες τη δυνατότητα να
παρουσιάσουν την ιδέα τους από το βήμα του digital economy forum
2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το digital economy
forum 2019 στο http://deforum.sepe.gr/1_1/home .

Πολυσυνέδριο – έκθεση Forum Ανάπτυξης /Money
Show Πάτρας
Η Οργανωτική Επιτροπή του Forum Ανάπτυξης
ανακοινώνει ότι για 22η συνεχή χρονιά, το ετήσιο
πολυσυνέδριο – έκθεση Forum Ανάπτυξης /Money
Show Πάτρας διοργανώνεται στις 23 & 24 Νοεμβρίου
2019 στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ». «Έξυπνες λύσεις
παντού “SMART*”» είναι το Κεντρικό θέμα των φετινών
εκδηλώσεων της κορυφαίας αναπτυξιακής συνάντησης
της Δυτικής Ελλάδας. Στόχος να παρουσιαστούν
έξυπνες προτάσεις, λύσεις και εφαρμογές σε όλο το
φάσμα της διοίκησης, της παραγωγής, της εκπαίδευσης
και σε ότι αφορά την καθημερινότητα των πολιτών.
Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του πολυσυνεδρίου θα
αναζητηθούν έξυπνες λύσεις και εφαρμογές παντού, σε
συνεργασία με φορείς από : την Πολιτική,την
Αυτοδιοίκηση, την Παραγωγή, την Επιστήμη, την
Εκπαίδευση, την Κοινωνία, τον Πολιτισμό και τον
Αθλητισμό.Το 22ο Forum Ανάπτυξης /Money Show
Πάτρας διοργανώνεται από την εταιρεία Σύμβουλος Ε.Ε
και την εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων», με τη
συνδιοργάνωση και χορηγική υποστήριξη των
σημαντικότερων θεσμικών φορέων και επιχειρήσεων του
τόπου μας. Σημαντικές συνεργασίες με ισχυρά τοπικά,
περιφερειακά και εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ θα
μεγιστοποιήσουν τα πολλαπλά μηνύματα που εκπέμπει
από την Πάτρα ο σημαντικότερος αναπτυξιακός της –
συνεδριακός και εκθεσιακός – θεσμός. Περισσότερες
πληροφορίες
:
http://forumanaptixis.gr/new/22oforumanaptixis/#Progr

Στις 27 Νοεμβρίου η απονομή των Βραβείων
Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α.
Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, στις 19:00, στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Ε.Ε.Α. θα τιμήσει, για 4η
φορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατάφεραν σε
δυσμενείς συνθήκες, όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να
αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, ενισχύοντας τις
προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Σε
μία μεγάλη γιορτή, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών επιβραβεύει την καινοτομία, την εξωστρεφή, τη
νεοφυή, αλλά και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, στις
οποίες μπορεί και πρέπει να στηριχθεί η επόμενη μέρα
της οικονομίας. Την εκδήλωση θα τιμήσει ως κεντρικός
ομιλητής ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ τα βραβεία θα απονείμουν
εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, καθώς και της
επιμελητηριακής και της επιχειρηματικής κοινότητας. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης θα απονεμηθούν, επίσης, ειδικά
τιμητικά βραβεία που θα αφορούν στην αριστεία, την
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, τη στήριξη στους
εργαζόμενους και τη συμβολή στην ενίσχυση του
επιχειρείν και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ημερίδα με θέμα :«Το εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο
ως
μοχλός
ανάπτυξης
της
Τοπικής
Επιχειρηματικότητας
και
του
Γαστρονομικού
Τουρισμού»
Ο Σύλλογος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης
και Πολιτισμού Ηλείας «Η Ολυμπιάδα» Σας προσκαλεί το
Σάββατο 23 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο θεματικό
Πάρκο Ξυστρή, στην Ημερίδα με θέμα : «Το εξαιρετικό
παρθένο Ελαιόλαδο ως μοχλός ανάπτυξης της Τοπικής
Επιχειρηματικότητας και του Γαστρονομικού Τουρισμού».
Εισηγητής της Ημερίδας είναι κ. Γιάννης Καρβέλας,
(Διευθυντής της εταιρείας PARATUSEurope, Σύμβουλος
Επιχειρήσεων & Πιστοποιημένος ProOliveExpert).

Εκδήλωση με τίτλο Boost your facebook

Δημόσια Συζήτηση στη Σπάρτη

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και
το facebook συνδιοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο Boost your
facebook, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, στις 9:30 στο Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για τις εμπορικές
δυνατότητες που παρέχουν οι πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης, με έμφαση στο facebook και το Instagram. Για να
εγγραφείτε και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της
εκδήλωσης πατήστε εδώ:
https://boostwithfacebookathens.splashthat.com/

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
(ΕΛΙΑΜΕΠ) στο πλαίσιο του προγράμματός Ελληνικό
Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ) που έχει
ιδρύσει μαζί με τον οργανισμό FOGGS των Βρυξελλών, σας
προσκαλούν σε δημόσια συζήτηση με θέμα: Γεωργία,
Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Φαύλος Κύκλος ή
Ευκαιρία για το Μέλλον. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Σπάρτης, Λεωφ. Λυκούργου 135, Σπάρτη.
Είσοδος ελεύθερη.
Για να εξασφαλίσετε συμμετοχή
παρακαλούμε
απευθυνθείτε
στο
σύνδεσμο
:
https://www.eliamep.gr/en/event/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%
cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83
%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%ce%ba%ce%bb%ce%b9/
ή
στην
κα
Μαριάννα
Βασιλοπούλου (Τ: 210 7257124, events@eliamep.gr).

ο

8 Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την
Επιτροπή Αγροτεχνολογίας του, διοργανώνει το 8ο Συνέδριο
Αγροτεχνολογίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9
Δεκεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Perrotis College της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Το ετήσιο Συνέδριο
Αγροτεχνολογίας διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 2012 και
έχει πλέον καταστεί θεσμός στα δρώμενα της πόλης ως η
κορυφαία εκδήλωση του είδους, συνδράμοντας θετικά στην
επιτυχημένη πορεία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και του
αγρότη–επιχειρηματία
μέσω
αυτής
της
στοχευμένης,
συνοπτικής και παρεμβατικής εκδήλωσης. Το φετινό Συνέδριο
εστιάζει σε τρείς κλάδους με μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης,
αυτούς της μελισσοκομίας, της οινοποιίας καθώς και της
φαρμακευτικής κάνναβης. Πρόκειται για προϊόντα υψηλής
προστιθέμενης αξίας που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά
στις εξαγωγικές επιδόσεις του αγροδιατροφικού τομέα.
Παράλληλα και ανεξάρτητα από τα εκάστοτε επιμέρους θέματα,
το Συνέδριο αναδεικνύει σταθερά τεχνολογίες αιχμής που
στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας στο σύνολο του
αγροδιατροφικού συστήματος.
Αναμένεται να συμμετάσχει
σημαντικός
αριθμός
διακεκριμένων
επιχειρηματιών,
υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων του
πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, του κλάδου των
δικτύων διανομής, αγροτικών συνεταιρισμών και τοπικών
φορέων, επιστημόνων και στελεχών της αρμόδιας πολιτικής και
διοικητικής ηγεσίας της χώρας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
Φανή Ζούρου, Email : f.zourou@amcham.gr , Site :
https://www.amcham.gr, Τηλέφωνο : +30 2310 286 453, Fax :
+30 2310 225 162.

4ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για τα καταναλωτικά αγαθά
και το λιανεμπόριο | 11/12/2019
4ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για τα καταναλωτικά αγαθά και
το λιανεμπόριο «Έξυπνο» Retail + «σκεπτόμενοι» καταναλωτές ,
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | Royal Olympic Hotel, Αθήνα.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
:
https://www.google.com/search?q=events.naftemporiki.gr%2Fret
ail2019&rlz=1C1QJDB_enGR632GR636&oq=events.naftemporik
i.gr%2Fretail2019&aqs=chrome..69i58j69i57.2185j0j8&sourceid=
chrome&ie=UTF-8

2 ήμερο Χριστουγεννιάτικο Bazaar Παιδικού Χωριού SOS
Πλαγιαρίου
Το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου σας προσκαλεί σε ένα 2
ήμερο Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της
ΧΑΝΘ 7 & 8 Δεκεμβρίου 2019, 10.00 - 21.00. Στο Βazaar θα
βρείτε υπέροχες χειροποίητες κατασκευές, χριστουγεννιάτικα
στολίδια,
λαχταριστές
σπιτικές
λιχουδιές,
κοσμήματα,
διακοσμητικά αντικείμενα, βιβλία και όχι μόνο, σε προσιτές τιμές.
Στο Βazaar θα υπάρχει ένα μικρό εργαστήρι για παιδιά, τα
οποία θα μπορούν να στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο
μας με χάρτινα στολίδια που θα φτιάχνουν μόνα τους.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΙΣΗ, ΤΗΛ +302310227225.

1st Mediterranean Chefs Competition 2020
Μεγαλύτερος
Διαγωνισμός
Μαγειρικής
Ζαχαροπλαστικής είναι γεγονός.

-

Ο
και

Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος ανακοίνωσε την
διοργάνωση του 1ου Μεσογειακού διαγωνισμού για chef και
pastry Chef. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 17-19
Ιανουαρίου 2020 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αφορά σε
επαγγελματίες
chef/
μάγειρες
και
pastry
chef/
ζαχαροπλάστες, σε νέους ηλικίας έως 25 ετών καθώς και σε
σχολές από την Ελλάδα και τις χώρες της Μεσογείου. Ο
διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της παγκόσμιας
ομοσπονδίας Worldchefs, εφαρμόζοντας το σύστημα
βαθμολόγησης Worldchefs Competition Management
System που διασφαλίζει το αδιάβλητο του διαγωνισμού. Με
σύγχρονες κατηγορίες ατομικών και ομαδικών διαγωνισμών,
αξιόλογα βραβεία, και την ευκαιρία γνωριμίας με
καταξιωμένους chef από όλο τον κόσμο ο 1ος Μεσογειακός
Διαγωνισμός by Chef’s Club of Greece στοχεύει να γίνει
θεσμός της Μεσογείου. Την συνδιοργάνωση του
διαγωνισμού ανέλαβε η εταιρία Mact Media Group .
Περισσότερες πληροφορίες : CHEF’S CLUB OF GREECE www.chefclub.gr - info@chefclub.gr - +30 2108251401,
MACT
MEDIA
GROUP
www.mact.gr
g.karachristos@mact.gr - +30 2110129575 - 72 syngrou
Avenue 11742 Athens

Εθελοντική Αιμοδοσία στη ΧΑΝΘ/ Σάββατο 23/11/2019,
9.00 πμ- 1μμ
Η φετινή εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιείται με τη
συνδρομή του Κέντρου Αιμοδοσίας ΑΧΕΠΑ, είναι
αφιερωμένη στον Σύλλογο «Πηγή Ζωής» που προσφέρει
αίμα σε ανθρώπους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία
και εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Χ.Α.Ν.Θ. για τον
εορτασμό των 100 χρόνων Μπάσκετ στην Ελλάδα. Την
Εθελοντική Αιμοδοσία συνδιοργανώνουν κοινωνικοί φορείς
της Θεσσαλονίκης: Πηγή Ζωής, Φιλόπτωχος Αδελφότης
Κυριών, Αχτίδα, Καλλιπάτειρα, Θερμαΐδες, Σύλλογος Φίλων
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Η εκδήλωση τελεί υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων
Θεσσαλονίκης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Καλαμαριάς και του
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Μάθετε περισσότερα για το
πρόγραμμα της εκδήλωσης και τις παράλληλες δράσεις
https://ymca.gr/ethelontiki-emodosia-sti-ch-a-n-thprogramma-ekdilosis/ . Για τη δήλωση πρόθεσης να δώσετε
Αίμα
επισκεφτείτε
τον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1otvkiNGmlbTvz96hEF9e0BI8zeFXZ4QT2y82KqDfGg/viewform?edit_requested
=true

Εγκύκλιοι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
« Απαγορεύσεις και περιορισμοί-Ασφάλεια τροφίμωνΈλεγχοι επιπέδων ραδιενέργειας σε ζωοτροφές και
τρόφιμα, καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας, μετά το
ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της ΦουκουσίμαΤροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/6
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1153107 ΕΞ 2019 Ι
ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:4227
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 ,
fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site:
www.aade.gr

Ζήτηση συνεργασίας από τη Βόρεια Μακεδονία
Ζήτηση για βιομάζα ελιάς από την εταιρεία
Euronickel στην Βόρεια Μακεδονία.
Πληροφορίες
εταιρίας:
Δραστηριότητα
:
Σιδηροκράματα
Διεύθυνση: s. Vozarci bb
Πόλη/Τ.Κ: Kavadarci / 1 430
Χώρα: Βόρεια
Μακεδονία
Τηλέφωνο:
+389
43
421
911
Website:
http://euronickel.com/
E-mail: euronickel.industries@euronickel.com
(Πηγή: www.agora.mfa.gr )

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 08 - 11 Ιανουαρίου 2020
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή
στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ International Istanbul Children Baby Maternity
Industry Expo στις 08 - 11 Ιανουαρίου 2020. Το Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος του
ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο νύχτες με πρωινό, το κόστος
μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και
αντιστρόφως καθημερινά καθώς και δωρεάν εισιτήριο για την
είσοδο στην έκθεση. Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την
ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να συμπληρώσουν την
επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν στο e-mail:
fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. 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,
https://www.cbmeturkey.com/ .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
Επίσκεψη Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
Επιχειρηματική Αποστολή στο Κουβέιτ(13-14 ή 15-16 ή
19-20 Ιανουαρίου 2020)
Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στο Κουβέιτ, ένα
από τα διήμερα 13-14, 15-16, 19-20 Ιανουαρίου 2020, το
Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Κουβέιτ, διοργανώνει
επιχειρηματική αποστολή που θα συνοδεύει τον κ.
Υπουργό. Στο πλαίσιο της επίσκεψης και αποστολής θα
διοργανωθεί
επιχειρηματικό
φόρουμ,
και
θα
εξασφαλισθούν Β2Β συναντήσεις, σε συνεργασία με το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κουβέιτ. Στην
αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της
ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στους εξής τομείς:
*Ενέργεια, *Έργα υποδομής - δομικά υλικά, *Προστασία
περιβάλλοντος - δίκτυα υδάτων - διαχείριση αποβλήτων,
*Λιμενικά έργα και διαχείριση λιμένων, *Φαρμακευτικά παραφαρμακευτικά προϊόντα - ιατρικές υπηρεσίες,
*Τρόφιμα - μη αλκοολούχα ποτά, *Αγροτική παραγωγή και
οργάνωση εγκαταστάσεων, *Βιομηχανικά προϊόντα,
*Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενες
εταιρείες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής
στο σύνδεσμο: https://forms.gle/fbxu7e3iWr44e2m16 . Το
ακριβές διήμερο αναμένεται να προσδιορισθεί από την
Κουβεϊτιανή κυβέρνηση το ταχύτερο δυνατόν, οπότε θα
ακολουθήσει νέα ανακοίνωση και πρόσκληση συμμετοχής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας
Κουβέιτ,
τηλ.
698-6009934,
email:
executiveofficer@greecekuwaitbc.org
http://greecekuwaitbc.org/ .

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ ,
απέστειλε απολογισμό της Διεθνής Έκθεσης MEDICA 2019
και COMPAMED 2019 (Ντύσσελντορφ, 18-21 Νοεμβρίου
2019). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της Ελλάδας
στο Ντύσσελντορφ (https://agora.mfa.gr/)
,email: ecocom-dusseldorf@mfa.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
XENIA 2019
Πόλη: METROPOLITAN EXPO, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού
Πληροφορίες:Site https://www.xenia.gr/?mob_all=i
Η

2 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης
Ημερομηνία: 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά και μανιτάρια
Πληροφορίες:
Site:
https://medherbswesternmacedoniagreece.gr/

Διεθνείς Εκθέσεις
CAIRO ICT 2019
Πόλη: Κάϊρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 01-04 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Πληροφορική, ψηφιακή τεχνολογία
Πληροφορίες:
Tel
+(202
)
2691-0792-96
Website
https://cairoict.com , e-mail: cairoict@cairoict.com , inquiries@cairoict.com

Διεθνείς Διαγωνισμοί (συνέχεια)

Διεθνείς Διαγωνισμοί
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών που
αφορούν:
1.«Προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 280 000.00
«Vodosnabdyavane i kanalizatsiya — Varna“ OOD» (Υπηρεσία
ύδρευσης και αποχέτευσης-Varna OOD) 103002253
Δ/νση: ul. „Prilep“ No. 33, Varna 9010, Βουλγαρία
Web: www.vikvarna.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Plamen Petrov, Liliya Georgieva
Τηλέφωνο: +359 887491639, +359
52974270, Φαξ: +359 52500991
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
opvik@vikvarna.com
Διεύθυνση
του
προφίλ
αγοραστή:
http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/Publi cRegisterList?UnitID=1
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική)
βλ. και: http://94.190.184.42/Proc- Center/ZopView.aspx?
DosieID=340
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/12/2019 – 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
2. «Προμήθεια παρασιτοκτόνων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 223 109.00
«Darzhavno predpriyatie „Kabiyuk“»
(Κρατική εταιρεία „Kabiyuk“) 127512595
Δ/νση: kv. Makak, s. Konjovets, gr. Shumen 9700, Βουλγαρία
Web: www.kabiuk_ofis@abv.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Zhelyazka Stoykova Kostadinova
Τηλέφωνο: +359 54801050, +359
899118949, Φαξ: +359 54801060
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:
jeliazka_kostadinova@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://kabiuk.net/bg/buyer-profile
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική)
βλ. και: www.kabiuk.net
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10/12/2019 - 16:45
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
3.«Προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 296 864.00
«Universitetska spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po
onkologiya“ EAD, gr. Sofia» (Ειδικό ογκολογικό νοσοκομείο-Sofia
EAD) 000662776 Δ/νση: ul. „Plovdivsko shose“ No. 6, Sofia 1576,
Βουλγαρία
Web:
http://sbaloncology.bg/index.php/bg/
Αρμόδιοι
για
πληροφορίες: Nataliya Karagjozova, Rositsa Hristova
Τηλέφωνο: +359 28076355, Φαξ: +359 28706321
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:
nkaragyozova@sbaloncology.bg
Διεύθυνση
του
προφίλ
αγοραστή:
http://procurement.sbaloncology.bg/? q=page&idd=index
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική)
βλ. και: http://procurement.sbalonc ology.bg/?
q=page&idd=index&porac hkaid=20191029mWfU162 1754
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03/12/2019 - 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

4.«Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 345 307.52
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie —
Blagoevgrad“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο-Blagoevgrad AD)
101505152
Δ/νση: ul. „Slavyanska“ No. 60, Blagoevgrad 2700,
Βουλγαρία Web: www.mbalblagoevgrad.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r O. Mitev,
I. Solachka
Τηλέφωνο: +359 879535225
Φαξ: +359 73884129
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
mbal_bl@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
www.mbalblagoevgrad.com/нови
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και: www.mbalblagoevgrad.co m/нови
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/11/2019 - 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
5.«Προμήθεια οχημάτων συμπίεσης απορριμμάτων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 340 000.00
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Karnobat“
EOOD»
(Γενικό
Νοσοκομείο“Karnobat”
EOOD)
102612100
Δ/νση:
ul.
„Stara
planina“
No.
180,
Web:
http://mbalkarnobat.com
Αρμόδιος για πληροφορίες:
Stanimira Atanasova
Τηλέφωνο: +359 895610057
Φαξ: +359 55927151
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
mbalkarnobat@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
http://mbalkarnobat.com
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και: http://mbalkarnobat.com
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/11/2019 -16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
επικοινωνήσετε με το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια
τηλ.: 003592 9447959-9447790,
, στην ιστοσελίδα
www.agora.mfa.gr/ και στο email: ecocom-sofia@mfa.gr

21

st

Annual Capital Link, Invest in Greece Forum, 9

Δεκεμβρίου 2019
Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 διοργανώνεται στην Νέα
Υόρκη των ΗΠΑ το 21

st

Annual Capital Link, Invest in

Greece Forum. Θα μπορείτε να παραβρεθείτε μόνο με
πρόσκληση.
Περισσότερες πληροφορίες: site: www.capitallink.com ,
www.capitallinkshipping.com , www.maritimeCSR.com ,
Email: forum@capitallink.com , Tel: +1-212-661-7566

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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22/11/19
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΙΤΙΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΜ
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ
ΚΕ.Π.Υ/Κ.Υ.Τ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ,ΣΤΡ/ΔΟ «ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ» ΤΗΛ.22510-33223

733

26/11/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ» ΤΗΛ.26953-60606

726

28/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ
14
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΗΛ.2313-327867

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

732

29/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
,ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΙΑΛΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ,ΕΝΟΙΚΙΟ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΤΗΛ.26953-60606

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

729

29/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ
(ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ,ΟΦΘ,ΦΦΘ) ΑΠΟ 17/12/19-17/01/20 2310381080

424 ΓΣΝΕ
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02/12/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΧΥΜΩΝ-ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ
ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΕΜ» ΤΗΛ.2731035380

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

737

03/12/2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΥ
ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ
ΤΗΛ.26953-60606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

734

04/12/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΜΕ
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2019
ΤΗΛ.2313-308154

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

735

04/12/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ,
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2019 ΤΗΛ.2313308154

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

736

04/12/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,
ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2019
ΓΙΑ
ΕΝΑ
ΤΗΛ.2313308154

725

5/12/19
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
Ο
ΟΠΟΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΛΥΧΝΙΑ
ΚΑΙ
ΤΡΙΑ
ΦΟΡΗΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΗΛ.2313-307195

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

ΜΕ
ΤΟΥ
ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΜΕ
ΤΟΥ

,ΜΕ
ΤΟΥ
ΕΤΟΣ

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»

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

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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05/12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΦΑΞ
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΑΥΤΑ)
ΣΤΙΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΗΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.2310515960

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

730

06/12/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
HLA
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2313-307184

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

727

18/12/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ
2019
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» ΤΗΛ.2413504379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

728

20/12/2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313317758

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

738

03/01/2020
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΗΛ.2313317534

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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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.

