Δεκέμβριος 2019 Έτος 18ο
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του
ν.4399/16
Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μας
ενημερώνει
ότι με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
παρατείνεται
η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο
καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/16 έως τη Δευτέρα
16
Δεκεμβρίου
2019.
Πληροροφορίες
:
www.ependyseis.gr
Παράταση υποβολής αιτήσεων στην Ενιαία
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί
Καινοτομίας/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση «Φορέας
Αρωγός» έως τις 23/12/2019
Δημοσιεύθηκε
παράταση
της
καταληκτικής
ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης έργων στη Δράση «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση
«Φορέας Αρωγός» έως τη Δευτέρα 23/12/2019 και
ώρα 14.00. Δείτε την απόφαση παράτασης στο
σύνδεσμο
:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191127_02
6_%CE%9A%CE%95_%CE%A3%CE%A3%CE%9A_
paratash.pdf .

6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών
Ενισχύσεων
στο
πλαίσιο
της
Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του
ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον πενήντα
τεσσάρων (54) Πράξεων της Πρόσκλησης, καθώς και
της τροποποίησης δύο (2) Πράξεων λόγω αύξησης
του

προϋπολογισμού

τους,

συνολικής

δημόσιας δαπάνης 3.195.634,36 ευρώ.
απόφαση

στο

επιπλέον
Δείτε την

σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191127_6
_trop_ent_neofyhs.pdf

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

Υπομνηστικό προς τους οικονομικούς φορείς σχετικά με τη
χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων/αναστολών από 1.7.2020
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Διεύθυνση Εμπορικών
Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας με το έγγραφο με Αριθ. Πρωτ. :
117330/14-11-2019 μας ενημερώνει ότι ο κατάλογος των αιτημάτων για
δασμολογικές ποσοστώσεις/αναστολές που θα ισχύσουν από 1.7.2020
είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής και συγκεκριμένα
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=
el . Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή οι επαγγελματικές Ενώσεις τους
καλούνται να ενημερωθούν από τον παραπάνω σύνδεσμο σχετικά με
τυχόν προϊόντα ενδιαφέροντός τους και, εφόσον επιθυμούν να
υποβάλλουν ένσταση για κάποιο αίτημα, να επικοινωνήσουν α) με την
Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων β) με την
αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου τ.ε., ώστε οι αντιρρήσεις
τους να διαβιβαστούν έγκαιρα στην αρμόδια Επιτροπή Δασμολογικής
Οικονομίας (Economic Tariff Questions Group) της Ε. Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα χορήγησης δασμολογικών
αναστολών/ποσοστώσεωνμπορούν να αναζητηθούν στο σχετικό
έγγραφό (διαθέσιμο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
με ΑΔΑ
Β43ΔΦ-94Ψ) και στην υπ’ αριθμ. 2011/C 363/02 Ανακοίνωση της Ε.
Επιτροπής(C 363/13.12.2011). Η Παραπάνω διεύθυνση είναι στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Αρμόδιοι: Χ. Σκούρτη, Ε.
Παπαντωνίου.
Τηλέφωνο:
210
328
6041,6043,
Email
:
skourti@mnec.gr, epapantoniou@mnec.gr .

Διατάξεις ν. 4635/2019, για το Εθνικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

7ος
Κύκλος Προγράμματος Innovation and Design
Thinking in Mobile Applications and Services

Για τη ριζική
αναμόρφωση και κατοχύρωση της
προγραμματικής διάστασης του εθνικού ΠΔΕ, με το π.δ.
147/2017 συστήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) με κύριες
αρμοδιότητες την κατάρτιση του «Εθνικού προγράμματος
Ανάπτυξης» (ΕΠΑ) και του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου αυτού, το συντονισμό της εξειδίκευσης των
επιμέρους Προγραμμάτων του (Τομεακών, Περιφερειακών,
Ειδικών) και το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής
αυτών. Με αφετηρία την εμπειρία των διαδικασιών
σχεδιασμού και υλοποίησης του ΕΣΠΑ, μέσα από το Νόμο
4635/2019 (άρθρα 118 – 141, ΦΕΚ 167/Α’/30.10.2019) που
συνιστά το νέο θεσμικό πλαίσιο για το εθνικό ΠΔΕ, τίθενται οι
βάσεις ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την κατάρτιση,
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Με βάση τις
προτεραιότητες πολιτικής που εξειδικεύονται στο σχέδιο
ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη και την
κοινωνική συνοχή, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, το
ΕΠΑ έχει ως στόχο την αποτύπωση του εθνικού
μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού με σκοπό
την αποτελεσματική διαχείριση των εθνικών επενδυτικών
πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η
διάρκεια της κάθε προγραμματικής περιόδου ορίζεται κατά
κανόνα σε πέντε έτη. Η πρώτη Προγραμματική Περίοδος
του ΕΠΑ αρχίζει την 1η/1/2021. Συνοπτική παρουσίαση των
Διατάξεων ν.4635/2019 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
(ΕΠΑ)
μπορείτε
να
δείτε
στο
σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/wpcontent/uploads/2019/11/PAROUSIASH-EPA-.pdf

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Samsung Electronics
Hellas, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος
(ΣΕΚΕΕ) και ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS powered
by Samsung ανακοινώνουν την έναρξη του 7ου κύκλου του
προγράμματος “Innovation and Design Thinking in Mobile
Applications and Services”. Έπειτα από πέντε επιτυχημένους
κύκλους του προγράμματος και πάνω από 120 απόφοιτους,
ξεκινούν οι αιτήσεις για την συμμετοχή στον 7ο κύκλο. Για
περισσότερες πληροφορίες, καθώς και υποβολή αίτησης στο
σεμινάριο (προθεσμία μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2019), πατήστε
στο
σύνδεσμο
:
https://eltrun.gr/7idtimas/?fbclid=IwAR2fSVqM7Ub2BuPnkXvEfaEXxWZEPhKyB0xGqjLDks_54ntrN3zBBnwiyY .

Πρόσκληση σε σεμινάριο με Θέμα: « Αποτελεσματικές
Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης»
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας
προσκαλεί σε σεμινάριο με θέμα Αποτελεσματικές
Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου
ος
στην αίθουσα «Θεσσαλονίκη» του ΕΕΘ (Αριστοτέλους 27, 1
όροφος, πληρ.:2310 220537). Εισηγητής: Δημοσθένης
Παπακωνσταντίνου. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις
βασικές γνώσεις για ουσιαστική διαπραγμάτευση, σημαντικές
για την επαγγελματική τους εξέλιξη γιατί σήμερα ο
επαγγελματίας δεν παίρνει αυτό που είναι λογικό και δίκαιο
αλλά αυτό που διαπραγματεύεται. Θα χορηγηθεί
πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πρόσκληση σε ειδική εκδήλωση με θέμα: « Η υψηλή
τεχνολογία στην Υπηρεσία των Συγκοινωνιών της
Ελλάδος»
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LINK
TECHNOLOGIES Dr Ιωάννης Δαμιανός σε συνεργασία με το
Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου
2019 και ώρα 15:00 στο NOESIS - Κέντρο Διάδοσης
Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο αμφιθέατρο στον
πρώτο όροφο, στην Θεσσαλονίκη , στην εκδήλωση με θέμα:
«Η υψηλή τεχνολογία στην Υπηρεσία των Συγκοινωνιών της
Ελλάδος». Δείτε το πρόγραμμα και την πρόσκληση της
εκδήλωσης στο σύνδεσμο: https://www.csd.auth.gr/wpcontent/uploads/2019/12/%CE%A5%CE%A8%CE%97%CE
%9B%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%
CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%9F%CE%99%
CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%95%CE%A3.pdf

Χριστούγεννα με Παιδικές Χορωδίες, Δευτέρα 9
Δεκεμβρίου στο Α.Π.Θ. Τα έσοδα θα διατεθούν στο «Άσυλο
του Παιδιού»
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από παιδικές φωνές, θα
πλημμυρίσουν τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα,
την Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
διοργανώνει με το Άσυλο του Παιδιού και την υποστήριξη του
σωματείου
«Παιδείας
δρώμενα»
χριστουγεννιάτικη
φιλανθρωπική συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για
τις ανάγκες του Ασύλου του Παιδιού. Συγκεκριμένα, τα νήπια, η
χορωδία και η Β΄ τάξη του Αρσακείου Δημοτικού, η χορωδία και
η Β΄ τάξη του Ασύλου του Παιδιού θα παρουσιάσουν με
τραγούδια, χριστουγεννιάτικους ύμνους και δρώμενα από τον
όμιλο θεάτρου του Αρσακείου Δημοτικού το γεγονός της
ανακωχής που έλαβε χώρα το βράδυ της παραμονής των
Χριστουγέννων του 1914, στα χαρακώματα του Δυτικού
Μετώπου, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η
θεατρική απόδοση είναι βασισμένη στο βιβλίο της Αγγελικής
Δαρλάση «Το Ωραιότερο Χριστουγεννιάτικό Στολίδι». Στην
εκδήλωση θα συμμετάσχουν και η παιδική χορωδία του Δήμου
Πυλαίας Χορτιάτη καθώς, η παιδική χορωδία και το φωνητικό
σύνολο του Ιερού Ναού Κυρίλλου και Μεθοδίου. Τριακόσια
τριάντα παιδιά θα συνεργαστούν επί σκηνής και θα μεταφέρουν
με τον πιο όμορφο τρόπο το μήνυμα των ημερών, μήνυμα
ειρήνης, συναδέλφωσης και αγάπης. Στην εκδήλωση θα
συμμετάσχουν αφιλοκερδώς ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός
και ο κόντρα Τενόρος Νικόλαος Σπανός. Τον Νικόλαο Σπανό
συνοδεύει στο πιάνο η Ειρήνη Μαύρου. Ορχήστρα με
εξαίρετους καλλιτέχνες της πόλης μας θα συνοδεύσει τα παιδιά:
Διεύθυνση ορχήστρας, πιάνο: ο Αχιλλέας Σοφούδης, βιολί: ο
Θάνος Γκιουλετζής, κιθάρα: ο Μιτκούδης Μιχάλης, τρομπέτα ο
Στέλιος Χατζηκαλέας, άρπα: η Δανάη Ζαφρανά. Διεύθυνση
χορωδιών: Ηρακλής Παναγόπουλος, Πηνελόπη Μενούνου,
Μαρία Έμα Μελιγκοπούλου, Ελπίδα Τσάμη Θεατρική
διδασκαλία, σκηνοθεσία: Κατερίνα Κουλιακιώτη, Αίθουσα
Τελετών Α.Π.Θ. Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου. Ώρα έναρξης: 19.00
Τιμή εισιτηρίου: 8€.

Χριστουγεννιάτικο πάρτυ του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος)
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) σας προσκαλεί στο
πιο διασκεδαστικό Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ! , τη Δευτέρα 9
Δεκεμβρίου , στις 21.00, στο Μύλο Θεσσαλονίκης. Τιμή
πρόσκλησης : 25 ευρώ (με ένα ποτό). Rsvp: Μύλος:
2310510081/ Γραφείο Θεσσαλονίκης: 2310523978/ Epi direct:
2310227225. Με τα έσοδα εκδήλωσης θα εκπληρωθούν ευχές
παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

ΠΟΒΑΣ: Εκδόθηκε
Κουφωμάτων

το

Τεχνικό

Εγχειρίδιο

Εγκατάστασης

12ο Ετήσιο Συνέδριο Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας 09/12/2019

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου &
Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση και την κυκλοφορία
της 1ης έκδοσης του Τεχνικού Εγχειριδίου Εγκατάστασης
Κουφωμάτων. Το Τεχνικό Εγχειρίδιο είναι το αποτέλεσμα μίας
πολύμηνης προσπάθειας της ΠΟΒΑΣ, η οποία υλοποιήθηκε με τη
συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου (ΕΕΑ).Μπορείτε να
κατεβάσετε το εγχειρίδιο στο σύνδεσμο: https://www.alunet.gr/wpcontent/uploads/2019/11/%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%91%CE
%A3%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8
C%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF
%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83
%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%89%CE%BC%CE%AC
%CF%84%CF%89%CE%BD_v1_11.11.2019.pdf

Η
Διεθνής
Διαφάνεια
Ελλάς
διοργανώνει
το
12ο Ετήσιο Συνέδριό της με θέμα «Από το σκοτάδι στο
φως! Whistleblowing: η ανάγκη - η ρύθμιση - η
πρακτική εφαρμογή» τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και
ώρα 10:00 π.μ., στο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα). Η 9η
Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως παγκόσμια ημέρα κατά της
διαφθοράς.
‘Εχει παρατηρηθεί
ότι
η
διαφθορά συχνά συντελείται
εν κρυπτώ για
μεγάλο
χρονικό διάστημα. Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι άτομα
που δεν εμπλέκονται στη διαφθορά συχνά γνωρίζουν για
τις αξιόποινες αυτές πράξεις που τελούνται στο
περιβάλλον
τους
και παρόλα
αυτά
διστάζουν
να τις καταγγείλουν, καθώς φοβούνται οτι θα βρεθούν
στο επίκεντρο εκφοβισμού και αντιποίνων. Ο δημόσιος
και ο ιδιωτικός τομέας έχουν συμφέρον να ενθαρρύνουν
τις καταγγελίες, αλλά και χρέος να προστατεύσουν τα
άτομα. Εκπρόσωποι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα, ακαδημαϊκοί,
δικαστικοί
λειτουργοί, whistleblowers, καθώς
και
φορείς
της
κοινωνίας
των
πολιτών, θα
αναφερθούν στην
ανάγκη νομοθέτησης του whistleblowing, στο
ισχύον
ελληνικό νομικό πλαίσιο, στις αλλαγές που θα επιφέρει η
νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το whistleblowing, αλλά και
στην μέχρι σήμερα εμπειρία του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα στα θέματα αυτά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Δείτε τη σχετική συνέντευξη - πρόσκληση της Προέδρου
της
Διεθνούς
Διαφάνειας
Ελλάδας, Δρ. Άννας
Δαμάσκου https://www.youtube.com/watch?v=JWzp9oB
eKB8.

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 500
ανέργους 18 έως 30 ετών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα
και του Δημοσίου στην Περιφέρεια Ηπείρου
Το νέο «Πρόγραμμα προεργασίας για 500 ανέργους νέους, ηλικίας
18-30 σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε επιχειρήσεις,
φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά
οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου», ανακοίνωσε
από τα Ιωάννινα ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης. Η
διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει εντός του αμέσως
επόμενου χρονικού διαστήματος. Ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος
Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «η Ήπειρος μαστίζεται διαχρονικά από
υψηλά ποσοστά ανεργίας και μέσα στα χρόνια της οικονομικής
ύφεσης η αγορά εργασίας της δέχθηκε ισχυρά πλήγματα. Τα βασικά
χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα έχει ως
στόχο την προετοιμασία ανέργων για την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Η διάρκειά του είναι 7
μήνες και αφορά 500 εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων των
ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Ηπείρου. Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που
απασχολούν εντάσσονται στο πρόγραμμα ως εξής:
α) πάροχοι με προσωπικό έως 3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το
ανώτατο για έναν ωφελούμενο,
β) πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το
ανώτατο για 2 ωφελούμενους,
γ) πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το
ανώτατο για 3 ωφελούμενους,
δ) πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το
ανώτατο για 5 ωφελούμενους,
ε) πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το
ανώτατο για 8 ωφελούμενους,
στ) πάροχοι με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να
ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο
20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση,
και έως 20 ωφελούμενους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη παρόχου στο πρόγραμμα
είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη
διάρκεια ενός τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΟΑΕΔ. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που
εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, νέοι
ηλικίας από 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής
βαθμίδας. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, καταβάλλεται από
τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό
(με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) καθώς και αναλογία δώρων
εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη
αποζημίωση.Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια
Ηπείρου και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφορικό
σύστημα του ΟΑΕΔ (e-services) υποβάλλουν μία μόνο ηλεκτρονική
αίτηση – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr)

ο

21 Ετήσιο Συνέδριο “Greek ICT Forum” : « Το
ψηφιακό Επιχειρείν και οι προκλήσεις των 5G, IoT,
CyberSec & AI»
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μας ενημερώνει ότι
την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί
ο
το 21 Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum στο
Ξενοδοχείο Titania επί της οδού Πανεπιστημίου 52
στην Αθήνα. Το συνέδριο γίνεται υπό την αιγίδα του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την
υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών Φορέων όπως
ΣΕΠΕ , ο ΣΕΠΒΕ, η HePIS, ο Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος κ.α.
ο
Βασικές Θεματικές Ενότητες: το 21 Συνέδριο Greek ICT
Forum αποτελείτε από 5 διακριτές Συνεδριακές
Διοργανώσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους
Συνέδρους να ενημερωθούν για τις ψηφιακές εξελίξεις σε
σειρά σημαντικών τομέων, αλλά και στις Εταιρίες να
παρουσιάσουν τις απόψεις τους σε επαγγελματικό κοινό.
Οι διακριτές Συνεδριακές Διοργανώσεις είναι οι εξής:
Α) Greek ICT Forum B) Infomobility World C) Digital
Health Care D) Infonation E) Greek ICT Awards 2019.
Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την καταληκτική
Συζήτηση «Στρογγυλής Τραπέζης», όπου θα
κατατεθούν προτάσεις για την αναγκαιότητα μιας
συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ. Θα κληθούν
να σχολιάσουν πολιτικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί
παράγοντες, όπως και υψηλόβαθμα στελέχη από Φορείς
και Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Είσοδος: Ελεύθερη Συμμετοχή μετά από ηλεκτρονική
δήλωση συμμετοχής στο site: https://www.greek-ictforum.gr/. Στοιχεία επικοινωνίας: 210 4225585 , 210
4225520 , info@teamworks.gr . Θα δοθούν και
βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας και Χριστουγεννιάτικο Bazaar
του Συλλόγου Καθηγητών και Φίλων του 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας
και στο Χριστουγεννιάτικο
Bazaar του Συλλόγου Καθηγητών και Φίλων του 2ου ΕΕΕΕΚ
Πυλαίας, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 17:00 στην Αίθουσα
Τέχνης Φ.Α.Α.Θ. (Αγίας Σοφίας 38). Ομιλεί ο Καθηγητής του
Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑ.ΜΑΚ. κ.
Παναγιώτης Βαρσάμης Θέμα ομιλίας: “Ο ρόλος των
συναισθηματικών αναγκών στη σχολική κοινότητα”. Διάρκεια
έκθεσης & λειτουργία Bazaar: 9 – 10 Δεκεμβρίου 2019. Ώρες
λειτουργίας: 11.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00.

Επιστημονικό Συμπόσιο: Πόντος Ιστορία – Πολιτισμός
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών σας προσκαλεί στις εργασίες
του Επιστημονικού Συμποσίου, με Θέμα: ΠΟΝΤΟΣ Ιστορία –
Πολιτισμός , την Παρασκευή , 13, ώρα έναρξης 18.00 και το
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, ώρα έναρξης 10.00, Αίθουσα
Διαλέξεων Ε.Μ.Σ. Εθνικής Αμύνης 4 , Θεσσαλονίκη. Το Συμπόσιο
διοργανώνεται στο πλαίσιο των Εορταστικών Εκδηλώσεων για το
Ογδόντα Χρόνια (1939-2019) της Ε.Μ.Σ. με την επιστημονική
σύμπραξη της Επώνυμης Έδρας Ποντιακών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 19/12/2019
Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.)
διοργανώνει φορολογικό σεμινάριο στην Αθήνα στους 19/12/2019
ημέρα Πέμπτη στα γραφεία στους MBC επί στους οδού Λ.
Συγγρού 106, με τα παρακάτω θέματα:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ –Α.Ν.89/67

ΦΠΑ ΠΛΟΙΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

BONUS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΠΛΑΣΤΑ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. ΠΟΤΕ
ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ- ΠΩΣ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΘΕΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το κόστος συμμετοχής είναι 50€ και για τα μέλη Π.Ε.Φ.Ε είναι
δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχής στα εξής τηλέφωνα: 210-6124910
και 210-8820002 ή στο email: pefel1996@outlook.com.gr .

Φόρουμ «Επενδυτικά Ταμεία και Ναυτιλία συνεργασίες για το
μέλλον μας»
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου,
το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο & η Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σας προσκαλούν στο Επενδυτικό
Φόρουμ Ελλάδας και Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00μ.μ στο Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Κύριος ομιλητής θα είναι ο
Υπουργός Εξωτερικών Κύπρου κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Για
περισσότερες
πληροφορίες:
Παντελής
Γεωργίου
email:
pantelis.g@actiongroup.com . Τηλ: +30 2107240160.

Επιμελητήριο Κυκλάδων Ολοκλήρωση του Α΄
κύκλου προγραμμάτων σύγχρονης εκπαίδευσης στις
Κυκλάδες
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος της σειράς
προγραμμάτων
σύγχρονης
εκπαίδευσης
για
τις
επιχειρήσεις του νομού Κυκλάδων με τα τρία τελευταία
σεμινάρια για το 2019 που πραγματοποιήθηκαν στη
Σαντορίνη, την Πάρο και τη Σύρο, τα οποία
παρακολούθησαν μέλη από διάφορους κλάδους της
επιχειρηματικής κοινότητας των νησιών της Σύρου,
Πάρου, Αντιπάρου, Αμοργού, Σαντορίνης και Ίου. Στόχος
των σεμιναρίων είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι
πάνω στις νέες τάσεις και τα σύγχρονα εργαλεία που
έχουν στη διάθεσή τους για την καλύτερη οργάνωση,
διαχείριση και προβολή των επιχειρήσεών τους. Τα
σεμινάρια διοργανώνει το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο πλαίσιο της νέας σειράς
προγραμμάτων σύγχρονης εκπαίδευσης με στόχο την
ευρύτερη ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων
επιχειρηματιών και εργαζομένων από κορυφαίους
εισηγητές του χώρου, οι οποίοι διαθέτουν πλούσια
ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία. Ο δεύτερος
κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει τις ενότητες Digital
Marketing, Εξυπηρέτηση Πελατών, Business Plan,
Διαχείριση Παραπόνων και Τουριστικό Marketing και
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα νησιά των Κυκλάδων
αλλά και στην Αθήνα το διάστημα Ιανουαρίου- Μαρτίου
2020.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή
ηλεκτρονικής αίτησης μπορείτε να επισκεφθείτε τον
σύνδεσμο https://www.e-kyklades.gr/articles/seminaria .

SAVE THE DATE: 17 December / Webinar on IPR in
the Software Industry
Στη χρυσή εποχή του IoT (Internet of Things), οι
επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς εξαρτώνται όλο και
περισσότερο από το λογισμικό για την παροχή
ανταγωνιστικών υπηρεσιών και καινοτόμων προϊόντων.
Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες λογισμικού ανήκουν σε μία
από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες στον
κόσμο με μια θεμελιώδη παγκόσμια προοπτική. Ο
αυξανόμενος πληθυσμός και οι τεράστιες επενδύσεις στην
τεχνολογική ανάπτυξη καθιστούν την Κίνα και τη
Νοτιοανατολική Ασία δύο από τις κορυφαίες αγορές
τεχνολογικών
προϊόντων,
παρέχοντας
σημαντικές
ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της
πληροφορικής.
Καθώς η καινοτομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για αυτές
τις εταιρείες, η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί βασικό
πλεονέκτημα για τη βιομηχανία και μια ολοκληρωμένη
στρατηγική για την ΠΕ καθίσταται απαραίτητη για να
επωφεληθούν πλήρως από το οικονομικό δυναμικό αυτών
των αγορών.
Τα γραφεία υποστήριξης για την προστασία των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την Κίνα και τη
Νοτιοανατολική Ασία οργανώνουν ένα σεμινάριο για την
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για
τη βιομηχανία λογισμικού, με στόχο την παροχή στις
εταιρείες της ΕΕ ενημερωμένων πληροφοριών και
πρακτικών συμβουλών σχετικά με τη στρατηγική
ανάπτυξης αυτών των αγορών.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε συνεργασία με την ITEA, ένα
διακρατικό και βιομηχανικό πρόγραμμα Ε & Α & Ι στον
τομέα της καινοτομίας λογισμικού.
Συμμετοχή στο ελεύθερο ζωντανό σεμινάριο με τον
εμπειρογνώμονα IP Elio De Tullio στις 17 Δεκεμβρίου, στις
10:00 (CET) - 16:00 (ICT) - 17:00 (CST)
https://register.gotowebinar.com/register/22869988825632
78603

Επιχειρηματική αποστολή στην Αττάλεια της Τουρκίας 15-18
Ιανουαρίου 2020

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας 21-23 Ιανουαρίου 2020

Το Τουρκικό Προξενείο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της
Διεθνής Έκθεσης
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(31TH
INTERNATIONAL HOSPITALITY INDUSTRY EQUIPMENT
EXHIBITION) στην Αττάλεια της Τουρκίας, στις 15-18 Ιανουαρίου
2020 και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της ANTALYA EXPO
CENTER. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων
των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: εστιατορίου,
κουζίνας, πλυντηρίων, fast food, εξαρτήματα υπηρεσιών,
ενδύματα προσωπικού, ξενοδοχειακών λευκών ειδών(hotel
textile), Έπιπλα, Συστήματα Η/Υ και Τηλεπικοινωνίας, αίθουσες
συνεδρίου,
κλιματισμού,
φωτισμού,
γεννητριών,
κήπου,
εξαρτημάτων πλαζ, ειδών καθαρισμού, αξεσουάρ για πισίνες,
τζακούζι, ειδών καθαρισμού πισίνας, διασκέδασης, ανελκυστήρων
για αναπήρους, ειδών αθλητισμού, spa, ομορφιάς, ειδών
κομμωτηρίου . Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η
οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό
χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Το Προξενείο
σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρεία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (14-17 Ιανουαρίου 2020). ). 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 εν λόγω Υπουργείο να μειώσει τον
αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε
προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από την Τούρκικη Πρεσβεία. Οι εταιρείες που θέλουν να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την
επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείουν μέχρι τις 30/12/2019
στο
email:
thessaloniki@trade.gov.tr.
Για
περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://www.anfashotelequipment.com/

Το Τουρκικό Προξενείο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια
εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα
πλαίσια της Διεθνής ‘Εκθεσης «LEATHER AND LEATHER
GARMENT
FAIR»
στην
Κωνσταντινούπολη
και
συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Izimr Fair Center, 2123 Ιανουαρίου 2020. Στην έκθεση προσκαλούνται τα
στελέχη
των
διοικήσεων
των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: Δερμάτινα. Παράλληλα
με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3
μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Το
Τουρκικό Προξενείο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια
εταιρία καλύπτουν τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου
από κάθε εταιρεία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 20-23
Ιανουαρίου 2020). ). 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 μας να μειώσει τον αριθμό
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία μας. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη
αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι 06.01.2020
στο email: thessaloniki@trade.gov.tr . Για περισσότερες
πληροφορίες
και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα:https://leatherandmore.izfas.com.tr/index.php/tr/
.

Επιχειρηματική αποστολή στην
Τουρκίας 16-18 Ιανουαρίου 2020

Κωνσταντινούπολη

της

Το Τουρκικό Προξενείο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
ITKIB πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της
Διεθνής ‘Εκθεσης «LEATHER AND FASHION FAIR» στην
Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του
Istanbul Congress Center, 16-18 Ιανουαρίου 2020. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: Δερμάτινα , γούνα, έτοιμο ρούχο,
παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ, κοσμήματα, κοσμήματα, κασμίρ,
πλεκτά. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από
το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Το Τουρκικό Προξενείο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρεία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο
εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 15-18 Ιανουαρίου
2020). 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 εν λόγω Υπουργείο να μειώσει τον
αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε
προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από την Τούρκικη Πρεσβεία. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν
την
ανωτέρω
έκθεση
παρακαλούνται
να
συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο μέχρι 30.12.2019 στο email: Thessaloniki@trade.gov.tr .
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: http://www.leshowistanbul.com/english/index.html

Επιχειρηματική αποστολή στην Σμύρνη της
Τουρκίας 21-24 Ιανουαρίου 2020
Το Τουρκικό Προξενείο σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
αποστολή στα πλαίσια της Διεθνής ‘Εκθεσης « IF
WEDDING FASHION» στην Σμύρνη και συγκεκριμένα
στις εγκαταστάσεις του Izimιr International Fair Center,
21-24 Ιανουαρίου 2020. Στην έκθεση προσκαλούνται τα
στελέχη
των
διοικήσεων
των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
Νυφικών
γαμπριάτικων και φορεμάτων. Παράλληλα με την
έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο
μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς. Το Τουρκικό Προξενείο σε συνεργασία με
τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν τα έξοδα διαμονής
ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρεία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν
μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο
πρόγραμμα
και
ταξιδέψουν
στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 20-23 Ιανουαρίου 2020). ).
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 μας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από την Τούρκικη Πρεσβεία. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη
αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι 06.01.2020
στο email: thessaloniki@trade.gov.tr . Για περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: https://ifwedding.izfas.com.tr/

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στη
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για
τον Νοέμβριο του 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Κάιρο (www.agora.mfa.gr/eg50) , email:
ecocom-cairo@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα
Τίρανα,
απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο Νοεμβρίου 2019, του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της
Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το οποίο
περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51) , email:
ecocom-tirana@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Ειδήσεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ
Βρυξελλών για τον μήνα Νοέμβριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/) e-mail:
ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε
Οικονομική Δραστηριότητα για τις Οικονομικές και
Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Νοέμβριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Σεράγεβο
(http://agora.mfa.gr/),
e-mail:
ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733
560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
BYTHESEA
Πόλη: Black Sea Trade & Development Bank, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση τέχνης
Πληροφορίες: τηλ. 2310290558, 2310290533, e-mail:
events@bstdb.org
Η

6 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Πόλη: METROPOLITAN EXPO, Αθήνα
Ημερομηνία: 6-8 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Τουρισμός
Πληροφορίες: Site https://aite.gr/el/, τηλ. 210-6141164, e-mail:
info@leaderexpo.gr
η

7 ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Μαρούσι , Αθήνα
Ημερομηνία: 24-26 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά
Πληροφορίες: Site: www.rmi.gr , τηλ: 2109610135, e-mail:
info@rmi.gr
DETROP BOUTIQUE
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα – ποτά.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr,
gr.linkedin.com/in/sevikaffa/ τηλ: T. +30 2310 291201, 291142, email: detrop@helexpo.gr
Η

9 ARTOZYMA
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: : 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική, μηχανήματα, πρώτες
ύλες και εξοπλισμός, προϊόντα
Πληροφορίες:
Site:
https://artozyma.helexpo.gr/el/2020_Introduction
ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής
Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/
DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 21-26 Ιανουαρίου 2020
Το Τουρκικό Προξενείο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της
Διεθνής ‘Εκθεσης « ISTANBUL FURNITURE FAIR» στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις Istanbul Expo
Center/Cnr Expo , 21-26 Ιανουαρίου 2020. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: Έπιπλα σπιτιού, κρεβατοκάμαρες, παιδικά έπιπλα, τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες, πολυθρόνες
και αξεσουάρ για έπιπλα.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Το Τουρκικό Προξενείο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια
εταιρία καλύπτουν τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρεία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα
διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες
ημερομηνίες ( 20-23 Ιανουαρίου 2020). ). 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 μας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες
που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία μας
Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να
την στείλουν το αργότερο μέχρι 06.01.2020 στο email: thessaloniki@trade.gov.tr .
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://cnrimob.com/

Διεθνείς Εκθέσεις

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

AUTOMECH EXHIBITION 2019
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 13-15 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Αυτοκίνητα & service
Πληροφορίες:
Tel.:
+(202)
2322-6969,
Website:
https://www.autotechegypt.com/en/home.html,
e-mail:
info@autotechegypt.com , moustapha.khalil@informa.com
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LeSHOW
ISTANBUL
INTERNATIONAL
LEATHER&FASHION FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 16-18/01/2020
Εκθέματα: Έκθεση Μόδας Δέρματος και Ρουχισμού
Πληροφορίες: site:
http://www.leshowistanbul.com/english/index.html , τηλ: +90
212 284 23 00

HONG KONG TOYS & GAMES
Πόλη: Hong Kong, Κίνα
Ημερομηνία: 6-8 /01/2020
Εκθέματα: Παιχνίδια
Πληροφορίες:
site:
https://event.hktdc.com/fair/hktoyfairen/HKTDC-Hong-Kong-Toys-and-Games-Fair/
τηλ: +30
2111042100

SIGEP 2020
Πόλη: Ρίμινι, Ιταλία
Ημερομηνία: 18-22/01/2020
Εκθέματα: Παγωτό, ζαχαροπλαστική και αρτοποιία
Πληροφορίες: site: https://en.sigep.it/ , τηλ: +30
2111042100

38RD INTERNATIONAL ISTANBUL CHILDREN BABY
MATERNITY INDUSTRY EXPO
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 08-11/01/2020
Εκθέματα: Έκθεση νηπιακών και παιδικών προϊόντων
Πληροφορίες: Τηλ: 2117000264-7, e-mail: fairs@etee.gr και
info@etee.gr, site: www.etee.gr , https://www.cbmeturkey.com/

nd

LEATHER AND LEATHER GARMENT FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 21-23/01/2020
Εκθέματα: Δερμάτινα
Πληροφορίες: site:
https://leatherandmore.izfas.com.tr/index.php/tr/, e-mail:
thessaloniki@trade.gov.tr
th

JUNIOSHOW BURSA INTERNATIONAL BABY,KIDSWEAR &
KIDS NECESSITIES FAIR
Πόλη: Προύσα, Τουρκία
Ημερομηνία: 08-11/01/2020
Εκθέματα: Έκθεση νηπιακών και παιδικών προϊόντων
Πληροφορίες: Τηλ: 00902242948535 και 00902242948526, email: bsozer@btso.org.tr
και mkindira@btso.org.tr , site:
http://junioshow.com/en/
ROOM+STYLE 2020
Πόλη: Δρέσδη, Γερμανία
Ημερομηνία: 10-12/01/2020
Εκθέματα: Έπιπλα
Πληροφορίες: site: https://www.room-style-messe.de/ , φόρμα
συμμετοχής: https://www.messe-dresden.de/kontakt/
IMM COLOGNE
Πόλη: Κολωνία, Γερμανία
Ημερομηνία: 13-19 /01/ 2020
Εκθέματα: Έπιπλα και Είδη Σπιτιού
Πληροφορίες: site: http://www.imm-cologne.com/ ,
1806 913 131

τηλ: +49

SIVAL
Πόλη: Angres, Γαλλία
Ημερομηνία: 14-16/01/2020
η
Εκθέματα: 34 Διεθνής Έκθεση Φυτικής παραγωγής
Πληροφορίες: https://www.sival-angers.com/en/
PERIMETER PROTECTION 2020
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 14-16/01/2020
Εκθέματα: Ηλεκτρονικά και μηχανικά προϊόντα και συστήματα
για προστασία χώρου και ασφάλεια κτιρίων
Πληροφορίες: https://www.perimeterprotection.net/de/
ST

31
INTERNATIONAL
HOSPITALITY
INDUSTRY
EQUIPMENT’S EXHIBITION
Πόλη: Αττάλεια, Τουρκία
Ημερομηνία: 15-18/01/2020
Εκθέματα: Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού
Πληροφορίες: site: https://www.anfashotelequipment.com/

16 INTERNATIONAL ISTANBUL FURNITURE FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 21-26/01/2020
Εκθέματα: Έπιπλα
Πληροφορίες: site: http://cnrimob.com/
th

14
WEDDING DRESSES, SUITS AND EVENING
GOWNS FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 21-24/01/2020
Εκθέματα: Νυφικά, γαμπριάτικα , φορέματα
Πληροφορίες: site: https://ifwedding.izfas.com.tr/
HOMME 2
Πόλη: Αμβούργο, Γερμανία
Ημερομηνία: 24-26/01/2020
Εκθέματα: Έπιπλα και Είδη Σπιτιού
Πληροφορίες: site: https://www.home-messe.de/ τηλ:+49
40 3569-0 , e-mail: https://www.home-messe.de/fuerbesucher/kontakt/kontaktformular/
CHRISTMASWORLD
Πόλη: Φρανκφούρτη, Γερμανία
Ημερομηνία: 24-28/01/2020
Εκθέματα: Διεθνής Εμπορική Έκθεση Εποχιακής
Διακόσμησης
Πληροφορίες: site:
https://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
τηλ:2106410405 , e-mail: info@messefrankfurt.gr
PAPERWORLD
Πόλη: Φρανκφούρτη, Γερμανία
Ημερομηνία: 25-28/01/2020
Εκθέματα:
Διεθνής
Εμπορική
Έκθεση
χαρτικών,
εξοπλισμού & αναλώσιμων γραφείου σχολικών ειδών &
γραφικής ύλης
Πληροφορίες: site:
https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
τηλ:2106410405 , e-mail: info@messefrankfurt.gr
CREATIVEWORLD
Πόλη: Φρανκφούρτη, Γερμανία
Ημερομηνία: 25-28/01/2020
Εκθέματα:
Διεθνής Έκθεση για Χόμπι, Τέχνες και
Χειροτεχνία
Πληροφορίες: site:
https://creativeworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html ,
τηλ:2106410405 , e-mail: info@messefrankfurt.gr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
777

10/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» ΤΗΛ.26953-60606

776

10/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΛΑΜΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΗΛ.26953-60606

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

778

10/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΤΗΛ.26953-60606

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

779

13/12/19
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ
(ΜΕΛΑΝΙΑ
TONERS και DRUMS) ΤΗΛ. 2313320556

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

775

13/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ ΤΗΛ.2313 308-154

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

785

18/12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
13,200lt
WATER
FOR
INJECTION
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
ΠΦΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ
3ΗΣ
ΥΠΕ ΤΗΛ.2313320542

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

786

19/12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
(KAE 1311) ΤΗΛ.2695360606

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ
ΚΑΙ
(CPV
33168000-5)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

783

19/12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ
ΤΗΛ.2313320537

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
COMPUTER
ROOM

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

782

19/12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΣΑΚΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΜΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ν.4386/2016 ΤΗΛ.2313 308154

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

784

19/12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
FAN
COIL
Δ'
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΑΙ
Α'
ΟΡΟΦΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.2108916263

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

774

20/12/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΨΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛ.2310-381080

424 ΓΣΝΕ

781

20/12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΥΣΗΣ
ΤΟΥ
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2313 308-154

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

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

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
780

31/12/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ «ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ.2313-307184





ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

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.

