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Άνθρωποι
αυτοδιοικητικών

του

ΒΕΘ

στη

μάχη
των
εκλογών

Κάλεσμα στα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης προκειμένου να στηρίξουν τους ανθρώπους
του επιμελητηρίου που κατεβαίνουν στις αυτοδιοικητικές
εκλογές, απηύθυνε με επιστολή του ο Αναστάσιος
Καπνοπώλης.
«Στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, δυναμικό παρών
δίνουν μέλη της διοικητικής επιτροπής και του διοικητικού
συμβουλίου του ΒΕΘ» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
υπογραμμίζοντας πως «πρόκειται για δραστήριους
επιχειρηματίες, με εμπειρία, όραμα και διάθεση για να
συνεισφέρουν στον τόπο τους, που γνωρίζουν την
κρισιμότητα των καιρών, αλλά και τις ανάγκες της περιοχής,
στην οποία κατοικούν».
Υπογραμμίζει, δε, πως «είναι πρόσωπα καινούργια,
άφθαρτα για την τοπική αυτοδιοίκηση, που διαθέτουν
επιμονή και υπομονή, έτοιμα να αντιμετωπίσουν
παραλείψεις ή δυσλειτουργίες που θα αλλάξουν την
καθημερινότητα του πολίτη».
Οι υποψήφιοι
Η Πολύμνεια Αλεξιάδου, διατηρεί επιχείρηση κατασκευής
ξυλουργικών μηχανημάτων, είναι γενική γραμματέας του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, πρέσβειρα
γυναικείας επιχειρηματικότητας EU, αντιπρόεδρος του
Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών
Επιχειρηματίων, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας και
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό του
Απόστολου Τζιτζικώστα «Αλληλεγγύη- Δυναμώνουμε τη
Μακεδονία».
Ο Πέτρος Καλπακίδης, κοσμηματοπώλης είναι υπεύθυνος
ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας
Βιοτεχνών
Αργυροχρυσοχόων
–
Κοσμηματοπωλών – Ωρολογοπωλών, πρόεδρος του
Συλλόγου
Κοσμηματοπωλών
–
Ωρολογοπωλών
Θεσσαλονίκης και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το
συνδυασμό του Γιώργου Ορφανού «Η Θεσσαλονίκη είναι το
μέλλον».
Ο Πασχάλης Κυριακού, είναι ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης,
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος του δήμου Παύλου Μελά με τον συνδυασμό του
Μάριου Παλάντζα «Λαϊκή Συσπείρωση».
Ο Αναστάσιος Λυκάρτσης, διατηρεί συνεργείο επισκευής
αυτοκινήτων και είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Επισκευαστών Αυτοκινήτων, οικονομικός
επόπτης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό
«Θεσσαλονίκη - Υπεύθυνα» του Νίκου Ταχιάου.
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Ο Στέφανος Ξαντινίδης, είναι οδοντοτεχνίτης, μέλος
του διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών, ταμίας του Οδοντοτεχνικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης και υποψήφιος περιφερειακός
σύμβουλος με το συνδυασμό του Χρήστου Γιαννούλη «Στην
Κεντρική Μακεδονία ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ».
Ο Ευάγγελος Τεπεκίδης, ασχολείται με την παραγωγή
λευκοσιδηρών προϊόντων, είναι μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του
Χρήστου Παπαστεργίου «Πράξεις # ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Ο Κυριάκος Τσαταλμπασίδης, διατηρεί συνεργείο επισκευής
αυτοκινήτων, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος για το δήμο Παύλου Μελά με το
συνδυασμό
«Ανατροπή»
του
Γιώργου
Λίλτση.
Ο Ιωάννης (Στάθης) Φωτιάδης, διατηρεί επιχείρηση
κατασκευής αυτόματων θυρών, είναι μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
πρόεδρος του Σωματείου Μεταποιητών Αλουμινίου Σιδήρου και
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το δήμο Ωραιoκάστρου
με την Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συμμαχία Ανάπτυξης
«α.ν.α.σ.α» του Παντελή Σκαρλάτου.
«Σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές δώστε δύναμη στους
ανθρώπους του ΒΕΘ με την ψήφο σας» καταλήγει η επιστολή
του κ. Καπνοπώλη.

Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και λήξη προθεσμίας
υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος
«Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν.4399/2016.
Όπως
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της
η Γενική
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης : Η έναρξη υποβολών
αιτήσεων υπαγωγής στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που προβλέπεται
από το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) του ν.4399/16,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του
ν.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α’), έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του
πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου. Προς διευκόλυνση των
ενδιαφερόμενων επενδυτικών φορέων, έχει αναρτηθεί σχέδιο
της προκήρυξης του καθεστώτος στο δικτυακό τόπο των
αναπτυξιακών
νόμων
(www.ependyseis.gr)
,
όπου
περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες. Επίσης μας
ενημερώνει ότι παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς
«Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) του ν.4399/16 και
συνεπώς ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιουνίου
2019, αντί της 31ης Μαίου 2019. Η νέα προκήρυξη για το
καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (4ος κύκλος)
προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τις πρώτες μέρες του
Σεπτεμβρίου με έναρξη υποβολών την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Eπιχειρηματική Αποστολή από τη Βουλγαρία την
Τετάρτη 29.5.2019 στο ΕΒΕΘ

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της αγοράς καινοτόμων
εφαρμογών ΤΠΕ για την βελτίωση της παραγωγικότητας και των
προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.
•
Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του
τουρισμού - πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανωτικών ή
προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις ΤΠΕ
•
Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές
πληροφόρησης και επικοινωνίας
•
Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του
εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
•
Προώθηση εφαρμογών ΤΠΕ στην κοινωνική οικονομία και
στο περιβάλλον.
Σε ποιους απευθύνεται: Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στο πλαίσιο της
Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για κουπόνια τεχνολογίας με
ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 5.000 € και μέγιστο
επιχορηγούμενο
π/υ
15.000
€.
Το
ποσοστό
Δημόσιας
Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του κουπονιού
τεχνολογίας (επιλέξιμη δαπάνη). Περίοδος υποβολής: από 4/6/2019
έως 5/7/2019 (ώρα 15:00). Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια
(υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση,
τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κλπ.)
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),
η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων
μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis
και στο οποίο
υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο
των αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και τον ΕΦ (π.χ. αιτήματα
υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης
κλπ.). Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας Κεντρικό Γραφείο
Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.kepa-anem.gr
Διεύθυνση Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο
Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 480000, Φαξ. 2310 480003.

Το
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης μας γνωστοποιεί ότι δωδεκαμελής
Eπιχειρηματική Αποστολή από τη Βουλγαρία θα
επισκεφθεί το εν λόγω Επιμελητήριό την Τετάρτη 29
Μαϊου 2019 και ώρα 13:00. Η επίσκεψη της
Αποστολής πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Γεν. Προξενείου της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Τα
μέλη της Αποστολής, αναλυτικό κατάλογο της οποίας
θα
βρείτε
στο
σύνδεσμο
https://www.ebeth.gr/pages/details/epixeirimatikessunantiseis-boulgarikon-kai-ellinikon-epixeiriseon-stoebeth-tin-tetarti-29-maiou-2019-kai-ora-1300,33365,
προτίθενται
να
μετάσχουν
σε
κατ΄ιδίαν
επιχειρηματικές συναντήσεις με 'Ελληνες ομολόγους
τους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 2ος όρ., στην
αγγλική γλώσσα. Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται
τα μέλη του ΒΕΘ, τα οποία εφόσον ενδιαφέρονται να
μετάσχουν στις Β2Β συναντήσεις, η συμμετοχή στις
οποίες
είναι
δωρεάν,
παρακαλούνται
να
συμπληρώσουν στην αγγλική γλώσσα το on line
δελτίο
συμμετοχής
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyeFZbt_
4Vh_Rizk6uv9bURt7DyS6HMpQHE8Wzczcfy6Y8dA/vi
ewform, μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 28.5.2019, για
την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των συναντήσεων.
Για τυχόν συμπληρωματική πληροφόρηση μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Τμήμα Δημ. Σχέσεων, Τύπου και
Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, στο τηλ. 2310-370132. »

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την
Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση,
Εκπαίδευση»
Ανακοινώθηκε νέα Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»
μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00. Μπορείτε να
δείτε την 4η τροποποίηση/ Απόφαση παράτασης στο σύνδεσμο
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=712
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να
απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού:
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως
5.00 µµ), στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από
8.00
πμ
έως
7.00
μμ,
στην
ιστοσελίδα:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
,
στην ιστοσελίδα www.espa.gr, στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα
κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube . Μπορείτε
επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και τις
Περιφερειακές Μονάδες του.

Ανακοίνωση για συνεργάτες
Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του
ΕΚΠΑ, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο των
διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε), ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με
άτομα στις διαδικασίες διεκδίκησης και εφαρμογής
προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την
Ε.Ε και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Το ΚΕΠΑ έχει μακρά παράδοση εξωστρεφούς
δραστηριότητας και συνεργασίας με ιδρύματα και
χώρες της Ε.Ε., του ΟΣΕΠ και της Κ. Ασίας.
Αποτελεί τον κόμβο (Hub) του UNAI (United Nations
ο
Academic Impact) για τον 7 Στόχο της Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDG7) και έχει την ευθύνη συντονισμού
του δικτύου για την «Πράσινη Ενέργεια» του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του
Εύξεινου Πόντου (BSEC). Οι ενδιαφερόμενοι
απαιτείται να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές σε
θεματικές περιοχές που σχετίζονται με τις περιοχές της
Κλιματικής Αλλαγής, της Καθαρής Ενέργειας, της
Οικονομίας, να είναι άριστοι γνώστες της Αγγλικής
Γλώσσας, τουλάχιστον , και να έχουν την δυνατότητα
χειρισμού των συνήθων λογισμικών επικοινωνίας. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα
βιογραφικά
σημειώματά
τους
στο
ΚΕΠΑ
(epgsec@kepa.uoa.gr ).

Ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι:
- Τέθηκε σε λειτουργία στον ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr), η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για «Ρύθμιση
οφειλών προς ΕΦΚΑ για Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες ν. 4611/2019». Οι ασφαλισμένοι μπορούν να
ενημερώνονται για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση από την σχετική εγκύκλιο (24/2019).
Επιπλέον έχουν αναρτηθεί σύντομο ενημερωτικό έντυπο, οδηγίες και συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις.
-Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 για φορολογική χρήση έχουν αναρτηθεί στον ατομικό λογαριασμό των
ασφαλισμένων και στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που τηρούνται στον ιστότοπο ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr στον σύνδεσμο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ---> «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ» https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/memisthotoi/bebaiose-eisphoron-gia-phorologike-chrese.

Πρόσκληση για το Athens Summer School 2019
Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα) και το
Europe Direct στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ανακοινώνουν με χαρά την οργάνωση του
Athens Summer School 2019 που θα πραγματοποιηθεί στις 1-6
Ιουλίου 2019 στην Αθήνα. Το Athens Summer School είναι ένα
εντατικό διεπιστημονικό σύνολο μαθημάτων διάρκειας 6 ημερών
(28 ώρες διδασκαλίας), το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες
γνώσεις σχετικά με θέματα πολιτικής και βασικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην εποχή μετά την κρίση. Ο
αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται έως και τους 50
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων
ειδικοτήτων, από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες, έτσι ώστε
να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή τους και η εποικοδομητική
συζήτηση με τους καθηγητές. Οι διαλέξεις θα παραδοθούν στα
αγγλικά από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και αναγνωρισμένους
ερευνητές με σημαντικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πολιτική
αντίληψη για την πολιτική και τις πολιτικές της ΕΕ. Φέτος θα
μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο Λουκάς Τσούκαλης, ο Γιώργος
Παγουλάτος, η Σούζαννα Βέρνεϊ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, η
Εμμανουέλλα Δούση, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο Αριστείδης
Χατζής και η Ρούμπη Γρώπα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
στείλουν την σχετική δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 26 Μαΐου
2019.
Ενημερωτική Εκδήλωση για την αγορά της Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εν όψει της
Επιχειρηματικής Αποστολής που θα πραγματοποιηθεί στο
Σαράγεβο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, διοργανώνει
Ενημερωτική Εκδήλωση για την αγορά της εν λόγω χώρας, την
Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, ώρα 14:00, στο κτίριο του ΕΒΕΑ
ος
(Ακαδημίας 7, 5 όροφος). Δείτε ενημερωτικό σημείωμα για την
οικονομία της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης στο σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1SaQmizw4YQ26t9WGCLsquFY2u
XX70o15/view. Παρακαλούμε όπως δηλώστε την συμμετοχή
σας
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGMu8mAf10pNUO
aQrapnXodPlrAj67pKU8DyaEOOGe4LFbow/viewform.
Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το
ΕΒΕΑ (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: τηλ. 210 338 2342, 210 338
2466).

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

της

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών
Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία 5 Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, στο αντικείμενο των Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων. Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3
ή 4 διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής
διδασκαλίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές που
περιλαμβάνουν: έναν ολιγοήμερο κύκλο εντατικής
διδασκαλίας ανά εξάμηνο και ηλεκτρονικές διαδικασίες
μάθησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
(http://msc.icsd.aegean.gr) έως και τη Δευτέρα 08 Ιουλίου. Για
κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να συμβουλευτούν τον οδηγό σπουδών του Π.Μ.Σ.
που βρίσκεται αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://msc.icsd.aegean.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία
του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2273082210.

Ξεκίνησε από την Τρίτη 21 Μαΐου η λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των
αιτήσεων στη νέα ρύθμιση (P6) που προβλέπει την
τμηματική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις
φορολογικές υπηρεσίες έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν βεβαιωμένες και
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, την
Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), τις ΔΟΥ και τα
τελωνεία ενώ οι εντάξιμες οφειλές είναι ειδικότερα αυτές οι
οποίες έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες
έως και τις 31-12-2018. Αναλυτικό οδηγό, με τη μορφή των
ερωτήσεων – απαντήσεων, σχετικά με τη διαδικασία της
ρύθμισης οφειλών προς στην εφορία, εξέδωσε το υπουργείο
Οικονομικών
στην
ιστοσελίδα
του
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-eroteseis-kaiapanteseis-gia-te-rythmise-opheilon-stenephoria?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων: Πως
λειτουργεί
Τρία επίπεδα εξυπηρέτησης των φορολογουμένων,
αναλόγως της απλότητας ή της πολυπλοκότητας των τυχόν
ερωτημάτων, αιτημάτων, παραπόνων και υποδείξεων που
υποβάλλουν, προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός του
Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) ο οποίος
δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με
βάση τον κανονισμό, οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις
έρχονται σε άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους
υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και
ειδικότερα με το πρώτο επιχειρησιακό επίπεδο που αποτελεί
τον
πυρήνα
του
Κέντρου.
Για την εξυπηρέτηση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
ΑΑΔΕ μπορείτε να καλείτε τον τηλεφωνικό αριθμό: 2131621000 (Ώρες Λειτουργίας: 7:30 - 17:00).Προσοχή! Ο ίδιος
αριθμός χρησιμοποιείται και για:
• Την Εγγραφή χρηστών, Διαχείριση Λογαριασμού και
Εξουσιοδοτήσεων
• Την υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος
Φυσικών Προσώπων και συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2
και Ε3.
• Το Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης και
• Την Αίτηση Οικογενειακού Επιδόματος Α21
Ειδικότερα για τους ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ (Ταμειακές μηχανές, ΕΑΦΔΣΣ, ΑΔΗΜΕ
ταξιμέτρων) μπορείτε να καλείτε τον τηλεφωνικό αριθμό 2131621133 (Ώρες Λειτουργίας: 7:30-15:00).
Για ηλεκτρονική υποβολή ερωτήματος:
- Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα
από την επιλογή «Ο λογαριασμός μου / My TAXISnet».
- Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να
υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της υποβολής αιτήματος
https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm
Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τους κωδικούς σύνδεσης,
δείτε
τις
Υπηρεσίες
Πιστοποίησης,
https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.ht
m

Από 28 Μαΐου τα νέα χαρτονομίσματα 100 και 200 €.
Από την ερχόμενη Τρίτη 28 Μαΐου η ΕΚΤ κυκλοφορεί νέα
χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, (συνολικής αξίας 2,3 δις) και
200 ευρώ (συνολικής αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ). Με τα
καινούργια δύο χαρτονομίσματα ολοκληρώνεται η κυκλοφορία
της σειράς «Ευρώπη» των ευρωχαρτονομισμάτων δεύτερης
γενιάς. Έχουν προηγηθεί τα χαρτονομίσματα των 5, των 10,
των 20 και των 50 ευρώ.

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τσάντες και
καρότσι
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μας γνωρίζει ότι στην
ιστοσελίδα
των
ηλεκτρονικών
δημοσίων
συμβάσεων
www.promhteus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν
για διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω
είδη με τους αντίστοιχους μοναδικούς κωδικούς.
ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πάνινη
τσάντα
πολλαπλών χρήσεων

19DIAB000004582

Πλαστική τσάντα
πολλαπλών χρήσεων

19DIAB000004576

Συρμάτινο καρότσι

19DIAB000004581

Πλαστική τσάντα
πολυαιθυλενίου

19DIAB000004577

την

Εταιρική

2ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για την Εταιρική Υπευθυνότητα
και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη . Η σκυτάλη στις πόλεις. Τετάρτη 29
Μαΐου 2019 | Royal Olympic Hotel, Athens. To κόστος
συμμετοχής στο συνέδριο διαμορφώνεται ως εξής: Κόστος
ατομικής συμμετοχής: 100 €, Κόστος συμμετοχής συνδρομητή
Ναυτεμπορικής: 80 € (+24% ΦΠΑ). Δήλωση συμμετοχής στο
σύνδεσμο:
https://events.naftemporiki.gr/eke2019/ParticipationForm?utm_so
urce=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2%CE%B
F+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%
CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%9D%CE
%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF
%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%B3%C
E%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%95%CF%
84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%
CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%B
D%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1+%CE%BA%C
E%B1%CE%B9+%CF%84%CE%B7+%CE%92%CE%B9%CF%
8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7+%CE%91%CE%BD
%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Γραφείο

Οικονομικών

&

Εμπορικών

Υποθέσεων

της

Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο με θέμα «Πρόγραμμα Εκθέσεων Ουγγαρίας για το Β’
εξάμηνο 2019 ».
Για

περισσότερες

+3614132613,
budapest@mfa.gr.

φαξ:

πληροφορίες:
+3613217403,

τηλ.:

Συνεργασία με ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις «χυμού
λεμονιού» ζητάει η ιαπωνική εταιρεία «Soramitu
Coporation» (www.soramitu.jp). Πρόκειται για μία από τις
σημαντικές εισαγωγικές εταιρείες στον τομέα των τροφίμων
στην Ιαπωνία, η οποία συνεργάζεται ήδη με ελληνικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων και κυρίως ελληνικού
ελαιόλαδου. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002, έχει έδρα την
Osaka της περιοχής kansai στη Νότια Ιαπωνία και
εκπρόσωπος της είναι ο κ. Atsushi Murakami.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και επικοινωνία σας με την
ανωτέρω εταιρεία, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Atsuya
Murakami στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
murakami@soramitu.jp (υπόψη κ. Atsuya Murakami),
αναφέροντας ότι ενημερωθήκατε από το Γραφείο ΟΕΥ
Τόκυο (Office for Economic & Commercial Affairs of The
Embassy of Greece in Japan) για το ενδιαφέρον του να εισάγει
χυμό λεμονιού από την Ελλάδα.

Ζητήσεις Συνεργασίας
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Τύπος: Ζήτηση συνεργασίας
Από: 12/05/2019
Κατηγορία: Εισαγωγή των κάτωθι προϊόντων :
-Ρύζι (Pal boiled Rice – American Style)
Επιχείρηση: G&D Natural Products DWC LLC- Tel: (+971)
0523976286, E-mail: info@gnd-natural-products.com, Web:
https://gnd-natural-products.com/
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Επιχειρηματικά Νέα

Το

Την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 8:30 π.μ, με αφορμή
την επέτειο συμπλήρωσης 20 χρόνων από την έναρξη των
εργασιών της Παρευξείνιας Τράπεζας, θα διεξαχθεί
Επιστημονικό Φόρουμ στο Ξενοδοχείο «Shangri-La» στην
Κωνσταντινούπολη. Το Φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα της
Τουρκικής Κυβέρνησης και την έναρξη των εργασιών θα
κηρύξει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της
Δημοκρατίας της Τουρκίας. Η συμμετοχή στο φόρουμ είναι
δωρεάν και δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν
μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας www.bstdb.org , όπου
οι συμμετέχοντες μπορούν να προγραμματίσουν κατ’ ιδίαν
συναντήσεις με τα στελέχη της Τράπεζας για να συζητήσουν
τις δικές τους επιχειρηματικές προτάσεις. Η ομάδα της
Οργανωτικής Επιτροπής της Τράπεζας θα δεχθεί να
απαντήσει σε ενδεχόμενες απορίες και να βοηθήσει στον
προγραμματισμό επιχειρηματικών συναντήσεων στο
events@bstdb.org. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ:
2310 370110.

Ζήτηση συνεργασίας με Έλληνες εξαγωγείς χυμών και
κυρίως «χυμού λεμονιού»

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν στα πλαίσια
διαγωνισμού που πρόκειται να διενεργήσει ο Ελληνικός
Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). και θα παραμείνουν
ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι
τις 04-06-2019.

2o Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για
Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Business Forum της Παρευξείνιας Τράπεζας στην
Κωνσταντινούπολη – 17 Ιουνίου 2019

+3614132612,
email:

ecocom-

Τύπος: Ζήτηση συνεργασίας
Από: 12/05/2019
Κατηγορία: Εισαγωγή των κάτωθι προϊόντων :
-Ζυμαρικά ιδιωτικής ετικέτας (Ζυμαρικά εν γένει, έστω και
ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και
αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπεγέτα, μακαρόνια,
νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια.
-Αράπικο σιμιγδάλι
Επιχείρηση: G&D Natural Products DWC LLC- Tel: (+971)
0523976286, E-mail: info@gnd-natural-products.com, Web:
https://gnd-natural-products.com/

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκίας, 18 – 22 Ιουνίου 2019

της

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι μεταξύ
των ημερομηνιών 18 - 22
Ιουνίου
2019 πρόκειται να
η
πραγματοποιηθεί η 42
Διεθνής Έκθεση Κατασκευή «42η
TURKEY BUILD 2019» στην Τουρκία – Κωνσταντινούπολη, από
τη διοργανώτρια εκθέσεων – Yen Fuarcilik A.s. σε συνεργασία
με την Ένωση Εξαγωγέων στην İstanbul- Turkey
- με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
Οικοδομικά
υλικά,
Εργολαβίες, ανακαίνιση κτιρίων, Μόνωση και Μονοτικά υλικά,
Χρώματα, Βερνίκια, Σκάλες, Καλούπια κ.λπ.. Παράλληλα με την
έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (17 - 20 Ιουνίου 2019) το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5
αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής
θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες
ημερομηνίες (17 - 20 Ιουνίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε
περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν
λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει
να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να
λάβουν μέρος στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό
του ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία
(να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το εν λόγω
Υπουργείο της Τουρκίας), γιατί λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος
στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων.
Για
περρισότερες
πληροφορίες
και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
:
https://yapifuariistanbul.com/en-GB/ . Παρακαλούνται όπως οι
εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση, να
επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα , ώστε να
προμηθευτούν την αίτηση, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν
και στείλουν στο Γραφείο το αργότερο μέχρι τις 03.06.2019 στο
φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail atina@trade.gov.tr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας, 28 - 30 Μαϊου 2019
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 20 - 22 Ιουνίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η
Διεθνής Έκθεση Αισθητικής
«BEAUTY
EURASIA
2019»
στην
Τουρκία
–
Κωνσταντινούπολη, από την εταιρία – Platform Fuarcılık στην İstanbul- Turkey
- με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου
φορέα
εξαγωγής.
Στην
έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών
που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Αρώματα,
Αποσμητικά, Καλλυντικά προϊόντα,
Επαγγελματικά
προϊόντα περιποίησης και φροντίδας, Επαγγελματικά
προϊόντα μαλλιών, Προϊόντα περιποίησης νυχιών και
ομορφιάς, Διατροφικά (φυσικά) προϊόντα, Αξεσουάρ
ομορφιάς. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η
οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της
Έκθεσης (19 - 22 Ιουνίου 2019) το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής
ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές
από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό
χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (19 - 22
Ιουνίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν
μέρος στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό
του ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη
Πρεσβεία (να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν
από το εν λόγω Υπουργείο της Τουρκίας), γιατί λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το
υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για
περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα : http://beautyeurasia.com/home?lang=enGB . Παρακαλούνται όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να
επισκεφτούν την έκθεση, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Τουρκίας στην Αθήνα , ώστε να προμηθευτούν την
αίτηση, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν και στείλουν
στο Γραφείο το αργότερο μέχρι τις 07.06.2019 στο φαξ
210 72 42 948 ή στο e-mail atina@trade.gov.tr .

Contemporary Perspectives in the Implementation of Women, Peace and Security Policy Agenda, 20- 22 Ιουνίου
Η Έδρα UNESCO για Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει μεταξύ 20- 22 Ιουνίου ένα Διεθνές
Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου, με τίτλο Contemporary Perspectives in the Implementation of Women, Peace and Security Policy
Agenda. Στόχος του Συνεδρίου είναι η αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται διεθνώς για την υποστήριξη των γυναικών ως
θύματα πολέμου αλλά και την ενδυνάμωσή τους για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στην ειρήνη. Η ενδυνάμωση των
γυναικών σε μετασυγκρουσιακές περιοχές έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια μια πολλαπλή επίδραση στην οικοδόμηση κοινωνιών
ανάπτυξης και ανθεκτικότητας.
Ενθαρρύνοντας, τις εθνικές πρωτοβουλίες και παρουσιάζοντας τα κενά και τις αδυναμίες από την εφαρμογή των υπαρχουσών
Σχεδίων Δράσης, το διεθνές συνέδριο της Έδρας φιλοδοξεί να δώσει μια μεγάλη διεθνή δημοσιότητα στη σημασία της γυναικείας
προστασίας και ενδυνάμωσης κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και της θετικής συμβολής τους στην ειρήνη και την
ανθεκτικότητα των κοινωνιών. Επίσης, φιλοδοξεί να αξιολογήσει κριτικά την μέχρι τώρα πορεία εφαρμογής του θεματολογίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: fbellou@uom.edu.gr και unescowomen@uom.edu.gr

Διεθνείς Εκθέσεις (Συνέχεια)

Εκθέσεις στην Ελλάδα
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η

8 OIL & GAS AFRICA - KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 25-27/07/2019
Εκθέματα: Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο
Πληροφορίες: site: https://www.expogr.com/kenyaoil/
Tel : +971 43050755

1 ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ&ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Κοίλων, Κοζάνη
Ημερομηνία: 21-24/06/2019 (Νέα ημερομηνία)
Εκθέματα: Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών
Πληροφορίες: τηλ: 24610 45978&45977

th

8 POWER & ENERGY AFRICA - KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 25-27/07/2019
Εκθέματα: Ηλεκτρισμός και Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας
Πληροφορίες: site: https://www.expogr.com/kenyaenergy/ ,
Tel : +971 43050755

ELEVATE FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Περίπτερο 10 – ΔΕΘ - HELEXPO, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 13-14 Ιουλίου
Εκθέματα: Εμπορική Έκθεση Μόδας
Πληροφορίες:
e-mail:
info@elevatefashion.gr
,
http://www.elevetefashion.gr

site:

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, Ηράκλειο
Ημερομηνία: 19-24 Ιουλίου
Εκθέματα: Αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: http://alfaexpo.gr/ , τηλ: 210 277224,
mail: info@alfaexpo.gr

TH

6 SOLAR AFRICA - KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 25-27/07/2019
Εκθέματα: Ηλιακή Ενέργεια και Φωτοβολταϊκά Τόξα
Πληροφορίες: site: https://www.expogr.com/solarafrica/
Tel : +971 43050755

e-

Διεθνείς Εκθέσεις
nd

22 BUILDEXPO AFRICA-KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 04-06/07/2019
Εκθέματα: Οικοδομικά Υλικά
Πληροφορίες: site: https://www.expogr.com/buildexpokenya/,
Tel : +971 43050755
th

6 AFRIWOOD – KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 04-06/07/2019
Εκθέματα: Έπιπλα και Ξύλινες κατασκευές
Πληροφορίες:
site:
https://www.expogr.com/afriwood/contactus.php , Tel : +971
43050755
th

6 LIGHTEXPO – KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 04-06/07/2019
Εκθέματα: Είδη φωτισμού
Πληροφορίες:
https://www.expogr.com/lightexpo/venue_timings.php
+971 43050755

,

INDUSMACH KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 01-03/08/2019
Εκθέματα: Βιοτεχνικά Εργαλεία και Μηχανήματα
Πληροφορίες: site: https://www.expogr.com/kenyaind/
Tel : +971 43050755

,

,

PPPEXPO KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 01-03/08/2019
Εκθέματα: Πλαστικά, Εκτυπώσεις και Συσκευασίες
Πληροφορίες: site:
https://www.expogr.com/kenyappp/ ,
Tel : +971 43050755
FOODAGRO KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 01-03/08/2019
Εκθέματα: Εστίαση και Φιλοξενία
Πληροφορίες: site: https://www.expogr.com/kenyafood/ ,
Tel : +971 43050755
KITE - KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 01-03/08/2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Εμπορίου
Πληροφορίες: site: https://www.expogr.com/expokenya/
Tel : +971 43050755

,

th

site:
, Tel :

TH

5 MINEXPO – KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 04-06/07/2019
Εκθέματα: Τεχνολογία και μηχανήματα εξόρυξης
Πληροφορίες: site: https://www.expogr.com/kenyaminexpo/
Tel : +971 43050755

,

nd

22 AUTOEXPO AFRICA- KENYA 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 18-20/07/2019
Εκθέματα: Έκθεση Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών
Πληροφορίες: site: https://www.expogr.com/kenyaauto/
: +971 43050755

, Tel

64 CAIRO KIDS AND MOTHER INTERNATIONAL
EXHIBITION
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 30 Αυγούστου-01 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση για τη μητέρα και το παιδί
Πληροφορίες: site: http://www.cairokidsmother.com/ , τηλ:
+2 262 33 190, e-mail: info@cairokidsexpo.com
BIG 5 CONSTRUCT EGYPT 2018
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 02-04 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα:
Κλάδοι κατασκευών, δομικών υλικών & εξοπλισμού
Πληροφορίες: site: www.thebig5constructegypt.com
DMG
Events
Middle
East
Tel.:
+(971)
4445-3631,
+(971)
5699-07089
E-mail:
josineheijmans@dmgeventsme.com,
mennalotfy@dmgeventsme.com
New Egypt International Exhibition Center

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

27/05/2019 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΛΟΣΙΟΝ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ,
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΛΟΣΙΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
96 ΚΑΙ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 100% ΤΗΛ.2313320529
27/05/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΗΛ.2310-381080
30/05/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ.2232023154
31/05/201 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313-317535
31/05/2019 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΝΕΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ, ΕΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΗΛ. 2313307926
31/05/2019 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313-307926
03/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΛ.2105531348
04/06/2019 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΤΗΛ.22320 23148

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

05/06/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2310593611
06/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ.2413 504379
06/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313-327864
07/06/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΗΛ/2313-320556
10/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛ. 2313304036
10/06/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΗΛ.2241055610

ΟΛΘ

12/06/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313-308154
12/06/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΤΗΛ.2413 504379

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

13/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΩΝ ΤΗΛ.2313-307184
18/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΝΕΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 2103483161
19/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 11 ΤΗΛ.2313-307195
19/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΛ.23210-95104
24/06/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΤΗΛ.2103483161
24/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2103483161

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

276

26/06/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΛ.210-8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

282

27/06/2019 ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΤΗΛ.2313320533
04/07/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΗΛ.2254085243

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

262

266
260

267

268

270
279

273

264
263
281
284
269
280

272

283

265
261

271
274
275

278

277

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
95 ΑΔ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
10 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΣΔ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΣΔ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΘΗΣΕΑΣ

88 ΣΔ ΛΗΜΝΟΣ





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.

