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Παράταση, έως 31/01/2020 των υποβολών αιτήσεων
χρηματοδότησης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
Δημοσιεύθηκε παράταση, έως την 31/01/2020, της υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
«Ποιοτικός
Εκσυγχρονισμός»
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=41&cs=
του ΕΠΑνΕΚ. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν θα δοθεί άλλη
παράταση υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης μετά την λήξη
της παρούσας. Δείτε τη σχετική Απόφαση στο σύνδεσμο :
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191203_apof_paratas
hs_poiotikos.pdf

Παρατείνεται κατά 4 μήνες,
προστασίας της 1ης κατοικίας

το

υφιστάμενο

πλαίσιο

Παρατείνεται κατά 4 μήνες, το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας
της 1ης κατοικίας. Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών στο
Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε την Παρασκευή 06.12.2019,
περιλαμβάνεται διάταξη του υπουργείου Οικονομικών με την
οποία παρατείνεται το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας της 1ης
κατοικίας μέχρι και 30 Απρίλιου 2020 καθώς, το πλαίσιο
προστασίας έπαυε να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2019. (Πηγή:
EBEA e-Newsletter|7-9.12.19).

Πρόσκληση της ΕΝΕ (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος) προς
όλους τους εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της
χώρας για συμμετοχή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα
κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων/δεξιοτήτων
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος προσκαλεί όλους τους
εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, που
εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, να
παρακολουθήσουν τα κάτωθι επιδοτούμενα προγράμματα
κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων/δεξιοτήτων.
 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 1: «Μέτρα πρόληψης και
ελέγχου λοιμώξεων, που σχετίζονται με χώρους
παροχής φροντίδας υγείας». Το πρόγραμμα θα είναι
διάρκειας 98 ωρών και θα καταρτιστούν 660 άτομα.
 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2: «Κρίσιμα θέματα
εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά
προβλήματα». Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 100
ωρών και θα καταρτιστούν 350 άτομα.
Στόχος: Η ανάπτυξη/ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των
εργαζομένων. Μέθοδος κατάρτισης: Συνδυασμός δια ζώσης,
ασύγχρονης και σύγχρονης μορφής εκπαίδευσης. Μετά, το
πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, θα
διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης, από Φορέα Πιστοποίησης,
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο EN ISO
17024, με μία (1) υποχρεωτική επανεξέταση σε περίπτωση
αποτυχίας. Ωφελούμενοι: 1.010 εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη
σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή εποχικής
απασχόλησης). Επίδομα: Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με
5€ ανά ώρα κατάρτισης. Συμμετοχή: Δυνατότητα συμμετοχής και
στα δύο (2) προγράμματα.
Χρηματοδότηση: Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο
της Πράξης «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας
επαγγελματιών τομέα υγείας», με κωδικό ΟΠΣ 5002647, που
έχει ενταχθεί προς συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020».
Διαδικασία
συμμετοχής:
Ηλεκτρονικές
αιτήσεις
στο
https://www.energo-ene.gr/ , Πληροφορίες: info@energo-ene.gr.
Περίοδος υποβολής: 1ος κύκλος: 7/11/2019 έως 9/12/2019 , 2ος
κύκλος: 23/12/2019 έως 22/1/2020.

Πρωτοβουλία
Blue
Prototype
των
Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Ελληνικό Κέντρο
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και Περιφέρεια
Αττικής – υποβολή προτάσεων, μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2019
Το ΕΛΚΕΘΕ, πιστό στην αποστολή του για την ενίσχυση
της έρευνας και της καινοτομίας στη θαλάσσια οικονομία,
ανακοίνωσε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, την έναρξη της
ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στον Β κύκλο της
πρωτοβουλίας Prototype, που για τον τρέχοντα κύκλο
εστιάζει στη θάλασσα και ονομάζεται ‘Blue Prototype by
TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ and Attica Region’. Με την
υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, το ‘Blue Prototype’
υλοποιείται σε συνεργασία των ΤΕΕ και ΕΛΚΕΘΕ, ως
πιλοτική δράση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
«Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL
(Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational
activity of clusters and networks of the Blue Growth). Στο
έργο του MISTRAL συμμετέχει το ΕΛΚΕΘΕ και η
Περιφέρεια Κρήτης μαζί με 24 φορείς από οκτώ χώρες της
Μεσογείου. Έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του
Prototype by TEE and Attica Region που συνέβαλε στην
ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και start-up
επιχειρήσεων την περίοδο 2017-2018. Σε αυτόν τον
κύκλο, στόχος των φορέων που συμπράττουν στη
σημαντική αυτή πρωτοβουλία είναι η υποστήριξη
καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών,
νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη
θαλάσσια οικονομία. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
από όλη την Ελλάδα να καταθέσουν τις καινοτόμες ιδέες
τους πάνω στο θέμα της θαλάσσιας οικονομίας, και
ειδικότερα σε πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές
δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή
στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) και είναι οι
εξής:
•
θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια [Marine Aquaculture
(MA)] και αλιεία μικρής κλίμακας [Small Scale Fisheries
(SSF)]
•
θαλάσσια βιοτεχνολογία [Marine Biotechnology]
•
παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός [Coastal and
Maritime Tourism]
•
θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [Marine
Renewable Energy (MRE)]
•
θαλάσσια επιτήρηση [Maritime Surveillance]
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις
προτάσεις τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 στο
prototype.tee.gr, ενώ η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι
ανοικτή και δωρεάν.
Η πρωτοβουλία θα εκτυλιχθεί σε 3 φάσεις.
Στην πρώτη θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες και θα
σχηματιστούν οι ομάδες ανάλογα με τους θεματικούς
άξονες,
στη δεύτερη φάση οι ομάδες που θα προκριθούν θα
συμμετάσχουν σε μια σειρά από σεμινάρια-εργαστήρια
(workshops) σε θέματα στρατηγικών δημιουργίας αξίας
στο πεδίο της θαλάσσιας οικονομίας, υποστηριζόμενοι
από ειδικούς μέντορες.
Στην Τρίτη φάση, τον Μάιο του 2020, έως δύο από τις
ομάδες που θα διακριθούν με βάση τη βαθμολογία τους,
θα συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό που
διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου MISTRAL.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην περιοχή Τουλόν της
Γαλλίας στο πλαίσιο της διεθνούς δημόσιας επίδειξης
καινοτόμων επιχειρήσεων 'Murex festival'
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν
στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕΘΕ, του ΤΕΕ και στην ειδική
ιστοσελίδα του επιταχυντή https://prototype.tee.gr/ .
Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των
Προτάσεων
θα
παρέχεται
μέσω
ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στο email: prototype@central.tee.gr και
στο τηλέφωνο (+30) 210 329 1735.

Χριστούγεννα στο Α/Τ ΒΕΛΟΣ στη Θεσσαλονίκη
Όπως μας ενημερώνει το Τμήμα Μουσείων και Δημοσίων Σχέσεων
του Α/Γ ΒΕΛΟΣ, στις 29/12 και 31/12, από 10:00 έως και 16:00, στο
πλοίο θα βρίσκεται ο Αγ. Βασίλης, ο οποίος θα φωτογραφίζεται με τα
παιδιά και θα τους δίνει γλυκίσματα.

Διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ»
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της ανάδειξης
και στήριξης νέων δημόσιων πολιτικών, διοργανώνει ημερίδα με
τίτλο: «Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΦΕΛΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Κωδικός Ο.Π.Σ.
80166Τ19
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18/12/2019 από 09:00 έως
16:00 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211 και Θράκης 2,
Ταύρος.
Σκοπός της ημερίδας, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, είναι να διερευνηθεί ο ρόλος που
μπορεί να διαδραματίσει η υιοθέτηση τεχνολογιών Τεχνητής
Νοημοσύνης (ΤΝ) στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της
Δημόσιας Διοίκησης και να ενισχυθεί ο διάλογος προς αυτή την
κατεύθυνση.
Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη φέρνει την επανάσταση στην
παγκόσμια οικονομία και σταδιακά στην καθημερινότητα όλων, ο
δημόσιος τομέας δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Η δημόσια
διοίκηση υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα στην
υιοθέτηση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο,
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη,
η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά
τις υπηρεσίες του Κράτους προς τους πολίτες και να συμβάλει στον
εκσυγχρονισμό του Δημοσίου Τομέα.
Ομάδα – Στόχος: Η ημερίδα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε
στελέχη υπηρεσιών, διευθύνσεων και τμημάτων: πληροφορικής,
ηλεκτρονικής/ψηφιακής διακυβέρνησης, στρατηγικού σχεδιασμού,
προγραμματισμού,
ποιότητας,
απλούστευσης
διαδικασιών,
καινοτομιών.
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην
Οργανωτικά Υπεύθυνη κα. Όλγα Κελίδου (τηλ. 2131306449, e-mail:
okelidou@ekdd.gr) και στον Επιστημονικά Υπεύθυνο κ. Ιωάννη
Ματζαβάκη, Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας ΙΝ.ΕΠ. ( τηλ.
2131306367, e-mail: imatzavakis@ekdd.gr) .

Πρόσκληση σε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για
τη λειτουργία διεθνούς αφορολόγητου καταστήματος
« Tax Free Retail and Rationed-Item International
Store»
Η μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ προσκαλεί
σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για Διεθνή Διαγωνιστική
Διαδικασία για τη λειτουργία διεθνούς αφορολόγητου
καταστήματος « Tax Free Retail and Rationed-Item
International Store» στο NATO, στην Ιταλία. Τίτλος
Διεθνής ανταγωνιστικής προσφοράς(ICB): Αφορολόγητο
λιανεμπόριο και
διεθνή καταστήματα πώλησης.
Απαιτήσεις: Νέες εγκαταστάσεις αφορολόγητων διεθνών
καταστημάτων λιανεμπορίου στο NAGSF.
Τύπος
Σύμβασης:
σύμβαση
παραχώρησης.
Περίοδος
δραστηριότητας: 3 χρόνια και προαιρετικά 2 παραπάνω (
να μην υπερβαίνει τα 5 έτη). Διαδικασία προσφοράς:
Δύο
σφραγισμένοι
φάκελοι
(
Τεχνικοί,
οικονομία/τιμολόγηση). Η υποβολή μερικής προσφοράς
δεν είναι αποδεκτή και η εταιρεία απορρίπτεται από την
διαγωνιστική διαδικασία. Η διαδικασία ξεκινά τον
Ιανουάριο του 2020 και τελειώνει Φεβρουάριο-Μάρτιο του
2020. Μπορούν να συμμετέχουν κυβερνητικές ή/και
εμπορικές οντότητες που προέρχονται και είναι μέλη του
ΝΑΤΟ και που διατηρούν ενεργή και πλήρως
χρηματοδοτούμενη δραστηριότητα ανάμεσα στα μέλη του
NATO. Οι πωλητές πρέπει να έχουν πλήρη άδεια από τις
Ιταλικές τελωνειακές αρχές για να πωλούν αφορολόγητα
προϊόντα στην ιταλική επικράτεια την περίοδο της
προσφοράς όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η
προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος λήγει στις 7
Ιανουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.
003227076710, email: GR.Del@HQ.NATO.INT , site:
https://shape.nato.int/page136374522.

Πρόσκληση στο Τελικό Συνέδριο του έργου «Best
Water Use/ BestU», Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία
2014-2020
Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, στις 9.00 π.μ., στο
ΚΕΔΕΑ – Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Έρευνας του
Α.Π.Θ.

Πρόσκληση διεθνούς ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών
σχετικά με εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος για
συλλογή και διαχείριση δεδομένων Φ.Π.Α σε Λ.Δ Κονγκό.
H Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
την πρόσκληση διεθνούς ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών
σχετικά με εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος για συλλογή
και διαχείριση δεδομένων Φ.Π.Α σε Λ.Δ Κονγκό που περιήλθε στην
Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κινσάσα από το Υπουργείο
Οικονομικών της Λ.Δ. του Κονγκό. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να
η
υποβάλλουν προσφορές μέχρι την 14 Ιανουαρίου 2020, δια της
αυτοπρόσωπης παρουσίας εκπροσώπων τους στη διεύθυνση:
Bureau Central de Coordination (BCECO), Avenue Colonel
Mondjiba, no 372, Concession UTEXAFRICA Commune
de
Ngaliema, Kinshasa – Republique du Congo, Losal 301, Tel.: (+243)
815136729 – (+243) 819999180, Email: bceco@bceco.cd και όχι
ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση αυτή είναι στη Γαλλική γλώσσα. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να την αναζητήσουν στα Γραφεία του ΒΕΘ,
ος
Αριστοτέλους 27 – 3 όροφος, τηλ. 2310241383 ή στην ιστοσελίδα
του Επιμελητηρίου : www.veth.gov.gr , στο πεδίο «Επιχειρηματικά
Νέα» - «Ειδήσεις».
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Σεπτεμβρίου,

Πανεπιστημιούπολη),

η

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή
Σερρών, την EDA Bansko, την Eco-Nevrokop, την EDA
High West Rodopi, το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο
Καλαμαριάς, τη ΔΕΥΑ Θερμαϊκού, τη ΔΕΥΑ Θέρμης, τη
ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη, το ΕΒΕΘ και το ΓΕΩΤΕΕ,
διοργανώνει Συνέδριο με θέμα: «Χρήση Νερού –
Καινοτομία και Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του έργου
«Best Water Use/ BestU», που συγχρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα Βουλγαρία

2014-2020».

Ηλεκτρονική

εγγραφή

στο

σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZT1WhKv1u79_kzZLB_T1x6WjCbs5liF_kjRw8YTL1cqMA/viewform?vc=0&c=0&w=1
Περισσότερες πληροφορίες : Website: https://bestu.eu .

.

1ο φεστιβάλ τοπικών προϊόντων Δυτικής Φθιώτιδας «Ο τόπος μας,
τα προϊόντα μας – ένα ταξίδι γνωριμίας & γευσιγνωσίας»

Σεμινάριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής με τίτλο
«Competition Demystified».

Ο Δήμος Μακρακώμης, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, ο Εμπορικός
Σύλλογος Σπερχειάδας & η Κοινότητα Σπερχειάδας συνδιοργανώνουν το
1ο φεστιβάλ τοπικών προϊόντων Δυτικής Φθιώτιδας, την Κυριακή 22
Δεκεμβρίου 2019 στις 10:00 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία Αθανασίου &
Μαίρης Ακρίδα, στη Σπερχειάδα. Στόχος μας είναι μέσα από ένα
φεστιβάλ γεύσεων, οι τοπικοί φορείς να λειτουργήσουν ως ομπρέλα των
ντόπιων ελληνικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών και να
προσελκύσουν στοχευμένους επισκέπτες – επαγγελματίες, με απώτερο
σκοπό να τους γνωρίσουν με τα παραδοσιακά προϊόντα της Δυτικής
Φθιώτιδας. Οι επιχειρήσεις που θα μετέχουν, δραστηριοποιούνται στα
πλαίσια του αγροτουρισμού, της παραγωγής και μεταποίησης τοπικών
προϊόντων, επιχειρήσεις με παραδοσιακά προϊόντα και παραδοσιακές
τεχνικές συνδεδεμένες με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και ιδιαιτερότητες
της περιοχής. Πληροφορίες : Επιμελητήριο Φθιώτιδας Τηλ. 2231022112,
2231021395
Φαξ 2231030985. e-mail: info@fthiotidoscc.gr , site:
http://www.fthiotidoscc.gr .

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε
συνεργασία με το American College of Thessaloniki
(ACT) διοργανώνουν Σεμινάριο Επιχειρησιακής
Στρατηγικής
με
τίτλο
«Competition
Demystified».
Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση των
δύο προηγούμενων κύκλων, ο 3ος κύκλος του
Σεμιναρίου θα ξεκινήσει την Τετάρτη 5
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17.00, στις
εγκαταστάσεις του ACT (Πυλαία, Θεσσαλονίκη). Σε
αυτό το σεμινάριο του ACT η έννοια του
ανταγωνισμού αποκωδικοποιείται και απλοποιείται,
επεξηγείται και αντιμετωπίζεται ως εχθρός ή
σύμμαχος κατά περίπτωση. Το διαφωτιστικό αυτό
σεμινάριο του ACT βασίζεται στο πολύ δημοφιλές
μάθημα του Columbia Business School, στο
πολυσυζητημένο
βιβλίο
Business
Strategy
Competition
Demystified,
του
διάσημου
οικονομολόγου Bruce C. Greenwald και του
συγγραφέα Judd Kahn, και σε διάφορα Harvard
Business Review cases ειδικά σχεδιασμένα για το
συγκεκριμένο μάθημα. Έναρξη σεμιναρίου
5
Φεβρουαρίου 2020. Επτά 3ωρες συνεδριάσεις (21
ώρες). Συνεδριάσεις κάθε Τετάρτη, 17:00 – 20:00.
Κόστος συμμετοχής: 600€. Κόστος για μέλη ΣΒΕ:
500€. Έκπτωση Early bird για εγγραφές έως 10
Ιανουαρίου 2020: -100€ από τις παραπάνω
αναγραφόμενες τιμές. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί
στα ελληνικά. Απαιτούνται γνώσεις αγγλικών καθώς
το βιβλίο και τα Harvard Business Cases είναι στα
αγγλικά.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
www.act.edu/business-strategy.

Θεματική Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τον κλάδο των
καλλυντικών - φαρμάκων σε Ιράκ, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Υπουργείο
Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης της επιχειρηματικής
κοινότητας,
διοργανώνουν
«Θεματική
Ημέρα
Πληροφόρησης
Επιχειρηματιών για τον κλάδο των καλλυντικών - φαρμάκων σε Ιράκ,
Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία», εστιασμένη στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας αυτών των σημαντικών προϊόντων για την ελληνική
οικονομία. Η «Θεματική Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών» θα
πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, στις 14:30, στο
κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7 (6ος Όροφος). Οι ενδιαφερόμενοι
επιχειρηματίες θα ενημερωθούν:
- για την αγορά του Ιράκ από τον κ. Ευάγγελο Δαϊρετζή – Σύμβουλο ΟΕΥ
Α΄ - Γραφείο ΟΕΥ Ερμπίλ
-για την αγορά της Αιγύπτου από τον κ. Παντελή Γκάσιο, Σύμβουλο ΟΕΥ
Α΄ - Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου και
- για την αγορά της Σαουδικής Αραβίας από τον κ. Νικόλαο Θωμόπουλο
– Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄ - Γραφείο ΟΕΥ Τζέντας.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τη
μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων (Q&A), ενώ προβλέπεται χρόνος για
δικτύωση (networking). Παρακαλούνται
οι
ενδιαφερόμενοι
επιχειρηματίες, όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW7riwfwP9Fw9qECxvHFkxzUKrRwOVS7nsh6smOohOw9dcw/viewform . Τηλ. Επικοινωνίας: 210
3382342, 210 3382466, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ.

Πρόσκληση Συμμετοχής στη 3η Ελληνο – Ολλανδική Εξαγωγική
Έκθεση / Φεστιβάλ “Feel, Taste, Live Greece!” στην Ολλανδία
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού» σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην
3η Εξαγωγική Έκθεση / Φεστιβάλ «Feel, Taste, Live Greece!» που θα
πραγματοποιηθεί στις 13/14/15 Νοεμβρίου του 2020 στο Άμστερνταμ της
Ολλανδίας, και αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό και διαπολιτισμικό
Ελληνο – Ολλανδικό γεγονός της χρονιάς. Το κύριο θέμα του «Feel,
Taste, Live Greece!» είναι η Ελλάδα, και έχει τις παρακάτω θεματικές
ενότητες: Τρόφιμα/ Ποτά /Αγροτικά και άλλα Προϊόντα, Θεματικός και
Γενικός Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Διάφορες
υπηρεσίες (Εκπαίδευση, Ασφαλιστικά, Κτηματομεσιτικά). Στην 3η «Feel,
Taste, Live Greece!» προβλέπεται να συμμετάσχουν παραπάνω από
120 άμεσοι και έμμεσοι εκθέτες, να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 80
B2B συναντήσεις, και η προσέλευση του κόσμου υπολογίζεται σε 4500
επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες και κόστος συμμμετοχής
επικοινωνήστε
με
τον
Θωμά
Σοπιλίδη
email:
t.sopilidis@elladapantou.com , κιν. 6932 302009. Ιστοσελίδα:
https://elladapantou.com/3%ce%b7%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%
ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%86%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb/

Τι γνωρίζουμε για την Πολιτική Συνοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Έχετε απορίες για την Πολική Συνοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν ξέρετε που να τις
εκφράσετε; Θεωρείτε τα συνέδρια για ευρωπαϊκά
θέματα βαρετά; Δυσανασχετείτε όταν δεν μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας σε συνέδρια;
Τώρα, έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε γνώμη! Το
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct
που φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής
και
Εξωτερικής
Πολιτικής
(ΕΛΙΑΜΕΠ),
σε
συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με
χαρά προσκαλούν τους φοιτητές και της φοιτήτριες
των Αθηνών σε μια…αλλιώτικη συζήτηση με θέμα:
«Τι γνωρίζουμε για την Πολιτική Συνοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης;». Ομιλητές: Καθηγητής
Γιώργος Παγουλάτος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών/ Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ. Επ.
Καθηγητής Γιώργος Ανδρέου, Τμήμα Πολιτικών
Επιστημών,
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και ο κ. Μανώλης Κουτουλάκης,
Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα πολιτικής συνοχής
και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τη συζήτηση
θα συντονίσει ο κ. Νικόλας Βαφειάδης,
Δημοσιογράφος, ΑΝΤ1. Σημαντικό! Φορτίστε τα
κινητά σας τηλέφωνα και τα tablets σας, γιατί θα τα
χρειαστείτε! Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00-15.00,
στο ImpactHub (Καραϊσκάκη 28, 10554, Αθήνα). Θα
δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. ΠΑ στην κα
Τζίνα Αποστολάκη, τηλ.: 210 7257 110, e–mail:
europe.direct@eliamep.gr.

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 08- 11 Ιανουαρίου 2020

Eπιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 30/01-02/02/ 2020

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία
με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
αποστολή στα πλαίσια των Διεθνών Εκθέσεων 38rd Istanbul
International Childern Baby Maternity Industry Expo και
International Istanbul Childern Baby Maternity Industry Expo
στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, 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. Τα μέλη του
Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις
επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους. Για τις Εταιρίες οι
οποίες δεν είναι μέλη του ΕΤΕΕ, με την επιβεβαίωση της
συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν70 €/ άτομο η 120€ για
δύο άτομα. Το ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες
του ΕΤΕΕ. 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.

Το Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σας
καλεί να συμμετέχετε ως εκθέτες στην μεγαλύτερη Έκθεση
th
Τουριστικής Βιομηχανίας την «24
East Mediterranean
International Tourism and travel Exhibition»,
που
πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα
στις εγκαταστάσεις του TÜYAP Fair and Congress Center στις
30 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2020. Μια εκ των
κορυφαίων Τουριστικών Εκθέσεων στο κόσμο η EMITT
προσελκύει ετησίως πάνω από 60.000 Επαγγελματίες της
Τουριστικής Βιομηχανίας καθώς και Τουρίστες που αναζητούν
νέες ευκαιρίες στο χώρο, Προορισμούς και Εταιρείες
Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών από όλο τον κόσμο. Η EMITT είναι
μια πολύτιμη επαγγελματική Έκθεση που προσφέρει ευκαιρίες
συνεργασίας στην Τουρκία αλλά και στις Διεθνείς Τουριστικές
Αγορές. Κάθε χρόνο, δημιουργούνται καινούριες συνεργασίες
μέσω της EMITΤ. Ως εκθέτες θα συνεργαστείτε με πλήθος
κορυφαίων Επαγγελματιών της Τουριστικής Βιομηχανίας,
αγοραστές-κλειδιά, με κύριο στόχο να βρείτε νέες ευκαιρίες και
προϊόντα, καθώς και μεγάλο αριθμό τουριστών, δίνοντας σας τη
μοναδική ευκαιρία να προωθήσετε τα προϊόντα ή/και τις
υπηρεσίες σας απευθείας στον καταναλωτή.
Στην EMITT δίνουν το παρόν: 1200 Εκθέτες από 94 χώρες ,
13.875 Επαγγελματίες επισκέπτες και 16.662 Ιδιώτες
επισκέπτες. Με κορυφαίες τις: Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρος, Ινδία,
Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Γερμανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη,
Αζερμπαϊτζάν, Αλγερία καθώς και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Οι επισκέπτες αναζητούν κυρίως: Ταξιδιωτικούς Πράκτορες,
Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες και Εξοπλισμό, Υπηρεσίες Ιαματικού
Τουρισμού και Τουρισμού Υγείας, Διοργανωτές Εκδηλώσεων
και Εταιρίες; Μεταφορών Προσώπων.
Τελευταία Ημερομηνία συμμετοχής: 10/01/2020 .
Για
Πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Αγγελίνα Παπαϊωάννου
στο 2117000264- 7 η στα email: exhibitors@etee.gr
ή
fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Αττάλεια της Τουρκίας,
15-18 Ιανουαρίου 2020
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία
με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
αποστολή στα πλαίσια των Διεθνών Εκθέσεων « Antalya
International Trade Exhibition for Food and beverage» και «
International trade fair for the hospitality industry and
decoration». Η πρώτη ασχολείται με το κρέας, την
αρτοποιία, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το τσάι τον καφέ και
τα μηχανήματα, αλιεύματα, μηχανήματα ψύξης ,φρέσκα
φρούτα, εργαστήρια τροφίμων , αλκοολούχα ποτά κ.λπ. και
η δεύτερη με τη βιομηχανία Φιλοξενίας και Διακόσμησης. Το
Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για
δύο νύχτες σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό, μεταφορά από το
Αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντιστρόφως, 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. Τα μέλη του
Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις
επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους. Για τις Εταιρίες οι
οποίες δεν είναι μέλη του ΕΤΕΕ, με την επιβεβαίωση της
συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν70 €/ άτομο η 120€ για
δύο άτομα της ίδιας εταιρίας. Το ανωτέρω ποσό αφορά
οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. 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, email: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 27-29 Φεβρουαρίου 2020
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
th
«17 International Istanbul Yarn Fair» με θέμα τα διάφορα είδη
νημάτων, στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 27-29
Φεβρουαρίου 2020. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4
ή 5 αστέρων σε δίκλινο δωμάτιο για δύο νύχτες με πρωινό,
δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση και μεταφορά
από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και αντίστροφα. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να
την στείλουν στο e-mail: fairs@etee.gr . Τα μέλη του ΕΤΕΕ
μπορούν να επισκεφθούν όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη
διάρκεια του έτους εντελώς δωρεάν. Για τις εταιρίες όπου δε
είναι μέλη του ΕΤΕΕ, με την επιβεβαίωση της συμμετοχής
πρέπει να καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120 για δύο άτομα. Το
ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. 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 .

Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Κολλεγίου Ανατόλια
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 οι μαθητές, οι καθηγητές και οι εργαζόμενοι του Κολλεγίου Ανατόλια υποδέχονται το κοινό στο
Anatolia College Christmas Bazaar, μία από τις πιο ιστορικές και ατμοσφαιρικές χριστουγεννιάτικες γιορτές της Θεσσαλονίκης. Η
διοργάνωση πραγματοποιείται με την εθελοντική συμμετοχή μαθητών και του προσωπικού και των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων
του Κολλεγίου Ανατόλια (Anatolia Elementary Schoo).l Το Bazaar θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Macedonia Hall (στην πλευρά
του πρώην Αρρένων) και το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τσάι θα σερβιριστεί στο Ingle Hall (στην πλευρά του πρώην Θηλέων).
Όπως κάθε χρόνο, τα έσοδα του Χριστουγεννιάτικου Bazaar θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμούς.

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε
έγγραφο με τίτλο « Έρευνα Αγοράς για το κλάδο του
ελαιολάδου στο Βέλγιο».
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 .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Νο.39 Δεκέμβριος 2019 με θέμα
«Επισκόπηση οικονομικών εμπορικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocomskopje@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για τον Καναδά, για το μήνα Νοέμβριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr), email:
ecocom-ottawa@mfa.gr,
tel: 6132386271-2, fax:
6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΚΟΥΒΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα,
απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο Νοέμβριο 2019, του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της
Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο
περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr ), email:
gremb.hav@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε και
απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη
Ρουμανία, μηνός Νοεμβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), email: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48,
021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα
Ο

1 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Πόλη: Σπερχειάδα , Φθιώτιδα
Ημερομηνία: 22 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Τοπικά Προϊόντα
Πληροφορίες :http://www.fthiotidoscc.gr τηλ Επιμελητηρίου
Φθιώτιδας: 2231022112
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
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες: Site: www.syskevasia-expo.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr

Οι Γιατροί του Κόσμου, Χριτουγεννιάτικο Δένδρο στο
Δενδροπόταμο
Ένα Δέντρο με ρόδες φυτρώνει στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να
βγάλει ρίζες ενάντια στον αποκλεισμό. Οι Γιατροί του Κόσμου
στήνουν φέτος το Δέντρο από Γάλα στη δυτική πλευρά της
πόλης, στο Δενδροπόταμο, στην τσιγγάνικη γειτονιά ,όπου
βρίσκεται σε ισχύ το πρόγραμμα MediRom - «Προς μία ίση
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας» - Ενδυνάμωση της
Κοινότητας Ρομά στη Θεσσαλονίκη». Πλατεία Δενδροποτάμου,
20 Δεκεμβρίου 2019, 11:00-15:00. Με την ευχή το
Χριστουγεννιάτικο Δέντρο μας να ταξιδέψει στο δρόμο της
αλληλεγγύης, κόντρα στα γκέτο και στις προκαταλήψεις.

Διεθνείς Εκθέσεις

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

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

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ –
INTERNATIONAL GREEN WEEK 2020
Πόλη: Βερολίνο , Γερμανία
Ημερομηνία: 17-26/ Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: Γεωργία
Πληροφορίες: site: https://www.gruenewoche.de/en/ τηλ
για πληροφορίες: +30 211 10 42 100 (antaeus travel group)

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/

2
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

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/
th

27 ANFAS FOOD-PRODUCT
Πόλη: Αττάλεια, Τουρκία
Ημερομηνία: 15-18/01/2020
Εκθέματα: Έκθεση Φαγητού
Πληροφορίες: site: https://www.anfasfoodproduct.com/

nd

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

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

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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17/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ
ΣΣΑΣ
ΜΕ
ΜΕΣΑ
ΚΑΙ
ΥΛΙΚΑ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΗ.2310962140

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

792

20/12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ-ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΣΤΑ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΛ.2310962140

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

797

23/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΜΒΑΣΗ
12
ΜΗΝΕΣ
ΜΕ
ΔΥΝΟΤΑΤΗΤΑ
ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ 1 ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ
ΕΦΟΣΟΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 2021) ΤΗΛ.2310-882484

Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

796

23/12/2019
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΛ.2413 504379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

790

24/12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» CPV: 30192700-8
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ.23213-51297

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

795

08/01/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΗΣ
3ΗΣ
ΥΠΕ(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΤΗΛ.2313320533

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

793

8/1/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛ.26953-60606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

788

13/01/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ,ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313 317757

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΗΝ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΔΑΔΑΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

787

14/01/2019
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
UNIMOG ΤΗΛ.2313-300-548

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΝΟΣ
(1)
ΤΥΠΟΥ

791

16/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΦΩΝ
C-27
J»
ΤΗΛ.210-8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

798

20/01/20
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΤΗΛ.2413504379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΤΗΝ
ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
794

20/01/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ» ΤΗΛ.210-8705010





ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ
ΔΣΜΩΝ

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.

