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Το ΒΕΘ ζητά από τη νέα κυβέρνηση
γρήγορες λύσεις
Το αίτημα για σταθερότητα και προοπτική, μετά από
ένα μεγάλο διάστημα οικονομικής συρρίκνωσης,
έλλειψης
πολιτικής
για
την
ανάπτυξη
και
αβεβαιότητας, εκτιμά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, πως έστειλαν οι πολίτες με τη χθεσινή
τους ψήφο στις εθνικές εκλογές.
«Οι προτεραιότητες που θα πρέπει να θέσει η νέα
κυβέρνηση είναι σαφείς και αναγκαίες προκειμένου να
ξαναπάρει μπρος η ατμομηχανή της οικονομίας, που
τα τελευταία χρόνια μετά βίας δείχνει να προχωρά»
τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος
Καπνοπώλης επισημαίνοντας «πως είναι απαραίτητη
η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, ως
προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
τόσο των επιχειρήσεων όσο και της ελληνικής
οικονομίας».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ «απαιτείται η
εφαρμογή μιας νέας εθνικής πολιτικής για τη
μεταποίηση – με ενίσχυση δυναμικών κλάδων,
πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και
νέα στρατηγική για τη χρηματοδότηση επενδύσεων –
αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της
μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας:
ευέλικτα
χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και παρεμβάσεις
που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την
εξωστρέφεια και την πρόσβαση στην καινοτομία».
«Βασικό ζητούμενο είναι η εξυγίανση και η βελτίωση
του
χρηματοδοτικού
περιβάλλοντος
για
τις
επιχειρήσεις. Χωρίς υγιείς τράπεζες, χωρίς νέες
πιστώσεις, χωρίς ανταγωνιστικά επιτόκια, δεν
μπορούμε να ελπίζουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη»
αναφέρει ο κ. Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας πως
«το ασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει να βρεθεί ψηλά
στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης. Η αναμόρφωση
του, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο, αξιόπιστο,
δίκαιο και ταυτόχρονα φιλικό προς την ανάπτυξη και
την απασχόληση κρίνεται επιτακτική. Αίτημα του
επιχειρηματικού κόσμου είναι ο εξορθολογισμός των
ασφαλιστικών εισφορών, που σήμερα επιβαρύνουν
δυσανάλογα το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας,
καθώς και η θέσπιση πλήρους φοροαπαλλαγής για
την ιδιωτική ασφάλιση».
«Παράλληλα απαιτείται η προώθηση μίας σειράς
μεταρρυθμίσεων και μέτρων, οι οποίες θα συμβάλουν
στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και
θα επιταχύνουν την ανάπτυξη» σημειώνει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ.
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Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα συμμετέχει στην 84
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 07 έως
15 Σεπτεμβρίου 2019, διοργανώνοντας ομαδική συμμετοχή για τις
επιχειρήσεις-μέλη του.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που
θα συμμετέχουν, θα βρίσκονται στα περίπτερα 2 και 3 της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Το Β.Ε.Θ. θα επιδοτήσει το 50% του κόστους σταντ 12 τ.μ. με δομή –
τύπου 2, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την προσφορά της ΔΕΘ ΑΕ
στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και έχει ως εξής: Ίχνος εδάφους
34 €/τ.μ.+ εξοπλισμένος χώρος - δομή τύπου 2 , 17 €/τ.μ. πλέον ΦΠΑ
24%, δηλαδή 12Χ51Χ50%= 306€ πλέον ΦΠΑ 24%.
Οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη ενοικίασης εξοπλισμού (γραφεία,
καθίσματα, κ.α) από τις επιχειρήσεις θα επιβαρύνει τους χρήστες,
σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της ΔΕΘ.
Η 84η ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετέχει ως τιμώμενη χώρα η Ινδία, θα
πλαισιωθεί από ένα πλούσιο επιχειρηματικό, πολιτιστικό και
ψυχαγωγικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τα δε οφέλη
προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά.
Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν δίνεται η δυνατότητα να
διαθέτουν τα προϊόντα τους προς πώληση στο χώρο της έκθεσης με
την προϋπόθεση να τηρήσουν όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο
και τον εσωτερικό κανονισμό της ΔΕΘ προϋποθέσεις.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
να εξοφληθεί η συνδρομή της επιχείρησης του έτους 2019
στο Β.Ε.Θ και το τέλος τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ του έτους
2019.
 να συμπληρωθεί
και να αποσταλεί
στο ΒΕΘ
(public@veth.gov.gr, Fax. 2310232667) η σχετική δήλωση
συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019.
Σημειώνεται ότι για την εξασφάλιση του χώρου, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας, τα δε αναλογούντα , ανά επιχείρηση, τ.μ. θα
οριστικοποιηθούν μετά την εκδήλωση του συνολικού ενδιαφέροντος.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
επικοινωνούν με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., τηλέφωνο
επικοινωνίας 2310 271708, email : public@veth.gov.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ,
Πρόεδρος

Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Χορήγησης Επιταγών Θεάματος, το οποίο θα υλοποιηθεί
από τον ΟΑΕΔ κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020. Οι
δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν
αίτηση από τις 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την
31.07.2019 και ώρα 23:59. Οι πάροχοι των θεατρικών
επιχειρήσεων θα υποβάλλουν αίτηση από τις 2
Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την 20.09.2019
και ώρα 23:59. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι
εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2018:
•
είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην
ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή
•
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
•
έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών
(50 ημερήσια επιδόματα) ή
•
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά
από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής
προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς
και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4
τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής
των αιτήσεων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:
•
οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα
ασφαλισμένα μέλη τους,
•
τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας τριών ετών και
άνω, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα
μέλη των ίδιων ή του άλλου γονέα.
Πάροχοι του προγράμματος είναι οι θεατρικές επιχειρήσεις
οποιασδήποτε νομικής μορφής που λειτουργούν σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Ο προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται στα 3.000.000,00€. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ.
www.oaed.gr .

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα
30/09/2019. Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του 5ου
κύκλου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
στη δημόσια διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)
ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη
Δημόσια Διοίκηση (για στελέχη), το οποίο οδηγεί στην
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
«Δημόσια Διοίκηση – Master in Public Management MPM». Στο Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση γίνονται δεκτοί εν
ενεργεία στελέχη της δημόσιας διοίκησης,πτυχιούχοι
Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής,καθώς και
πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που το
πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), συναφούς γνωστικού αντικειμένου, και
τέλος πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ο μέγιστος
αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 5ο κύκλο του
ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2019, θα είναι 40. Η
αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια
επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη
Δημόσια Διοίκηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Δευτέρα, 30/9/2019 τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο :
http://mpm.ode.uom.gr/ και θα ανακατευθυνθείτε στον
ιστότοπο (website) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση.

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση
μέσω
της
οικονομικής
ενίσχυσης
επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών
Ξεκίνησε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η
υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα
προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής
ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων,
ηλικίας 18-66 ετών». Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο των δράσεών του για
την καταπολέμηση της ανεργίας, σχεδίασε το συγκεκριμένο
πρόγραμμα για να διευκολύνει τους ανέργους στην ανάληψη
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων κατά την πρώτη φάση λειτουργίας τους. Οι
δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνεργοι, ηλικίας
18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού μέχρι
την
ημερομηνία
έναρξης
της
επιχειρηματικής
τους
δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και σε
περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να
την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011. Οι ενδιαφερόμενοι για να
υπαχθούν στο πρόγραμμα:
•
είτε
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής
μαζί
με
επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
και το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της
δραστηριότητας αυτής
•
είτε
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής
μαζί
με
επιχειρηματικό σχέδιο πριν από την έναρξη δραστηριότητας στη
ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη
δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη
γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της
αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή
Αξιολόγησης.
Οι δυνητικά δικαιούχοι που έχουν διακόψει την προηγούμενη
δραστηριότητα έως 31/12/2011, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή
ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν
οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους
όρους της ρύθμισης. Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που
αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική
ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018,
την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα
και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του
προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ο συνολικός αριθμός των
10.000 δυνητικά ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος
κατανέμεται ηλικιακά ως εξής: •18-29 ετών: 2.000 άτομα, •30-66
ετών: 8.000 άτομα
Ο/Η Διοικητής/τρια του Οργανισμού δύναται με απόφασή του/της
να α) αναστείλει, β) παρατείνει, γ) λήξει τις προθεσμίες υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο
πρόγραμμα ανά ηλικιακή ομάδα, σε περίπτωση μη κάλυψης των
θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί και δ) να ανακατανείμει
τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά ηλικιακή ομάδα. Οι δικαιούχοι
εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε
ως μέλη Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε και Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Η
διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι
δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 3 μήνες
μετά τη λήξη του προγράμματος. Το ποσό επιχορήγησης
διαμορφώνεται ως εξής:
•
Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη
εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%
•
Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½
του εταιρικού κεφαλαίου
•
Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3
του εταιρικού κεφαλαίου
Το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.Οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) . Οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται
αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι
αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Επιχειρηματική αποστολή στην Έκθεση SAIE BARI, 2426.10.2019, Μπάρι – Ιταλία
Το Ελληνο- Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια
της Διεθνούς Εκθέσεως SAIE BARI (24- 26. 10. 2019,
https://www.saiebari.it/it/ ) θα πραγματοποιήσει στο Μπάρι
(Ιταλία) μια επιχειρηματική αποστολή. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί
μία νέα έκδοση για την αγορά της Κεντρικής και Νότιας Ιταλίας,
δίνοντας την ευκαιρία σε επιχειρήσεις για δικτύωση και
παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε ολόκληρη την
κατασκευαστική αλυσίδα, μέσα από μαθήματα αφιερωμένα στα
βασικά θέματα της καινοτομίας, της σεισμικής ασφάλειας, της
βιωσιμότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η αναχώρηση
είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου από το
αεροδρόμια «Μακεδονία» για τις εταιρείες της Βόρειας Ελλάδας
και αντίστοιχα από το «Ελ. Βενιζέλος» για τις εταιρείες της Νότιας
Ελλάδας με επιστροφή το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019. Για
περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την δήλωση
συμμετοχής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το
Επιμελητήριο κα Μπέττυ Μακρή (τηλ: 2310.947744, 947844 ή
μέσω email betty@italchamber.gr )

Επιχειρηματική αποστολή στη Κωνσταντινούπολη, 02- 05
Οκτωβρίου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
«AYMOD» υποδημάτων, δερμάτινων ειδών και πρώτων υλών,
στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 02- 05 Οκτωβρίου
2019 και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις CNR EXPO. Το
Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για τρεις
νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση
και χρήση της αίθουσας VIP του εκθεσιακού κέντρου για
επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο email: fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Τα μέλη του ΕΤΕΕ
μπορούν να επισκεφθούν όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη
διάρκεια
του
έτους
εντελώς
δωρεάν.To
2019
θα
πραγματοποιηθούν 112 διεθνείς εκθέσεις στην Τουρκία, 4
διεθνείς εκθέσεις στο Hong Kong και 1 έκθεση στην Αμερική. Με
την επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70 €/
άτομο ή 120 για δύο άτομα. Το ανωτέρω ποσό αφορά
οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η συμμετοχή στην έκθεση για
παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι έως δύο άτομα. Τα
μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες
εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους. Η κατάθεση
γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Για
περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ: 211
7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Ενημερωτική Ημερίδα για τις ευκαιρίες και δυνατότητες
επιχειρηματικής παρουσίας στις αγορές της Υποσαχάριας
Αφρικής
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και
το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης σε
συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και τον
Σύνδεσμο Εξαγωγέων διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για τις
ευκαιρίες και δυνατότητες επιχειρηματικής παρουσίας στις αγορές
της Υποσαχάριας Αφρικής, την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, ώρα προσέλευσης
16:30.
Δήλωση
συμμετοχής:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecslOtjSEUeKXtLq6
sqWa2v7pErKIxm9m_N3jHvCzqV0kBfQ/viewform. Πρόγραμμα:
https://sbe.org.gr/wp-content/uploads/2019/06/SubsaharianAfrica-18.07.19-program.pdf

Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής στον 2ο Διεθνή
Διαγωνισμό “Τσάγια του κόσμου”
Όπως μας ενημερώνει το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Παρίσι: Ο Οργανισμός Αξιολόγησης
Αγροτικών Προϊόντων AVPA (Agence pour la Valorisation
des Produits Agricoles) ανακοίνωσε τον 2ο Διεθνή
Διαγωνισμό για τσάγια από βότανα από όλο τον κόσμο
(Concours International des Thés du Monde). Ο διαγωνισμός
τσαγιού του AVPA είναι μοναδικός στο είδος του κι έχει ως
στόχο να αναδείξει τη γαστρονομική αξία του τσαγιού στο
ευρύ κοινό. Οι κατηγορίες στις οποίες διαγωνίστηκαν κατά
τον περσινό διαγωνισμό οι συμμετέχοντες είναι: πράσινο
τσάι, λευκό τσάι, μαύρο τσάι, τσάι oolong ανοιχτόχρωμο,
τσάι oolong μέτριο, τσάι oolong σκούρο, τσάι darjeeling. Για
το δεύτερο έτος του διαγωνισμού, οι διοργανωτές έχουν
προσθέσει μία ειδική κατηγορία για τα ροφήματα έγχυσης
(infusion) εκτός της σινικής καμέλιας (camellia sinensis). Η
απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της ισχυρής ζήτησης των
παραγωγών και της αυξανόμενης κατανάλωσης των
Γάλλων. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής στον
διαγωνισμό είναι η 2 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ η τελετή
απονομής των βραβείων θα λάβει χώρα στο Παρίσι στις 23
Σεπτεμβρίου
2019.
Περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα
του Οργανισμού AVPA https://www.avpa.fr/home-en
ή
επικοινωνώντας απευθείας με τους διοργανωτές στα κάτωθι
στοιχεία επικοινωνίας: Agence pour la Valorisation des
Produits Agricoles – AVPA , Espace Altura, 46 rue Saint
Antoine, 75004 Paris, France. Tηλ.: +33 1 44 54 80 30, Fax:
+33 1 42 77 36 67, E-mail: contact@avpa.fr .(Πηγή: AGORA
NEWS LETTER , 08.07.2019)

Διοργάνωση εκθέσεων από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής
•
Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων Αριστοτελικών &
Αθωνικών Γεύσεων – Γιορτή των επαγγελματιών , Παραλία
Ιερισσού 01 - 04 Αυγούστου 2019
•
Γενική Έκθεση Νέας Προποντίδας 2019, Προβλήτα
Νέων Μουδανιών 07 – 11 Αυγούστου 2019.
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής θέλοντας να στηρίξει την
ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και να προβάλει
τα εξαιρετικά προϊόντα του νομού μας διοργανώνει για το
καλοκαίρι του 2019 τις εκθέσεις Φεστιβάλ τοπικών
προϊόντων Αριστοτελικών και Αθωνικών Γεύσεων – Γιορτή
των επαγγελματιών & Γενική Έκθεση Νέας Προποντίδας
2019. Το Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων Αριστοτελικών &
Αθωνικών Γεύσεων – Γιορτή των επαγγελματιών θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη και
το Σωματείο Επαγγελματιών Ιερισσού στην παραλία της
Ιερισσού το διάστημα 01 – 04 Αυγούστου και η Γενική
Έκθεση Νέας Προποντίδας 2019 θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με τον Δήμο Νέας Προποντίδας και τον Σύλλογο
Εμπόρων & Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών στην
προβλήτα Νέων Μουδανιών το διάστημα 07 – 11
Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200 & 2371024300,
e-mail: info@epichal.gr , υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία.

e-CMR Οι οδικές μεταφορές στην ψηφιακή εποχή
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ελληνικού πιλοτικού
προγράμματος
μεταφοράς

στο

για

την

πλαίσιο

ψηφιοποίηση
της

των

εγγράφων

Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας

Ανταλλαγής Δεδομένων για τα logistics AEOLIX (Living
Lab12). Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 (15.00 - 19.00) Αθήνα ,
Royal

Olympic

Hotel.

https://www.operationscenter.eu/

Πληροφορίες

:

Εκθέσεις στην Ελλάδα

ENTERPRICE GREECE- Πρόσκληση Συμμετοχής
Διεθνή Έκθεση Νωπών Φρούτων & Λαχανικών
Η 28η Δ.Ε FRUITLOGISTICA αποτελεί τη μεγαλύτερη κλαδική
διεθνή έκθεση νωπών φρούτων και λαχανικών και
διοργανώνεται κάθε χρόνο στον εκθεσιακό χώρο Messe Berlin
στο Βερολίνο της Γερμανίας. H FRUITLOGISTICA είναι ο
κορυφαίος διεθνής τόπος συνάντησης των νωπών προϊόντων
εμπορίου και προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της αγοράς για
όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε κάθε επίπεδο. Σύμφωνα
με έρευνα της έκθεσης το 89,1% των εκθετών δήλωσε ότι η
συμμετοχή τους κατά το έτος 2019 υπήρξε επιτυχής. Παράλληλα
με την FRUITLOGISTICA λαμβάνουν χώρα πολλές παράλληλες
εκδηλώσεις όπως το World of Fresh Ideas, FLIA 2020 award,
Fresh Produce Forum, κλπ. Τα προϊόντα που προβάλλονται
είναι: Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρά φρούτα,
ξηροί καρποί, οργανικά προϊόντα, μπαχαρικά, καρυκεύματα,
βιολογικά προϊόντα κλπ. Μηχανήματα επεξεργασίας και
συσκευασίας
φρούτων
και
λαχανικών.
Περισσότερες
πληροφορίες για την έκθεση μπορούν να βρουν οι
ενδιαφερόμενοι στο web site: www.fruitlogistica.com. Το κόστος
συμμετοχής για ατομικά περίπτερα μεγαλύτερα των 7 τ.μ.² είναι
415,00€ / τ.μ.² συν ΦΠΑ 24%. Τα γωνιακά περίπτερα θα
επιβαρυνθούν με 10% επιπλέον ανά τ.μ.² (σημειώνεται ότι το
επιπλέον 10% θα πληρωθεί στην εξόφληση μετά τη
χωροθέτηση των περιπτέρων. Η πληρωμή του επιπλέον ποσού
με την προκαταβολή, σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζει
γωνιακό περίπτερο). Για ομαδικά περίπτερα (7 τ.μ.²
περίπου/εκθέτη), το κόστος συμμετοχής είναι 2.698,00 Ευρώ
συν ΦΠΑ. Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην
έκθεση με Πρόγραμμα (π.χ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ) το
κόστος συμμετοχής είναι 483 €/τ.μ συν ΦΠΑ ή 3.140 € συν ΦΠΑ
για ομαδικό περίπτερο (7 τ.μ.² περίπου/εκθέτη). Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση
συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Fruitlogistica 2020 και να
καταβάλουν απαραιτήτως μαζί με την Αίτηση συμμετοχής τους,
ως προκαταβολή το 35 % του κόστους συμμετοχής (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) . Για την καταβολή της
προκαταβολής θα σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση. Ειδικότερα,
θα σταλεί ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής, που θα
χρησιμοποιηθεί τόσο για την πληρωμή της προκαταβολής όσο
και για την εξόφληση. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα
γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών
μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, και ειδικότερα το
αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη
έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των
εκθετών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν
τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις
προς τον ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η
συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές. Για
περισσότερες πληροφορίες: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: κ. Ευφ.
Ζωγοπούλου T.:210 3355795, E:f.zogopoulou@eg.gov.gr .
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μέχρι τις 25/07/2019. ΧΡHΣΙΜΑ
LINKS:
www.fruitlogistica.com
,
http://www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/.
Ώρες
Λειτουργίας της έκθεσης: 9:00 – 18:00

Κατευθυντήριες γραμμές για την Τεχνητή Νοημοσύνη από
τον ΟΟΣΑ
Περίοπτη θέση στην ατζέντα των κρατών, ανά τον κόσμο,
αποκτά σταδιακά η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial IntelligenceΑΙ). Η ένταξη της ΑΙ στην κυβερνητική ατζέντα αποτελεί
παγκόσμιο φαινόμενο, καθώς οι τεχνολογίες, που σχετίζονται με
την Τεχνητή Νοημοσύνη, διεισδύουν όλο και περισσότερο στην
καθημερινή ζωή των πολιτών. Ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε ότι σαράντα
δύο χώρες δεσμεύτηκαν για την υιοθέτηση των βασικών αρχών,
που έχει χαράξει ο Οργανισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι
αρχές, που υιοθέτησαν 42 χώρες, θα αποτελέσουν ένα
παγκόσμιο σημείο αναφοράς για αξιόπιστα συστήματα AI.
http://www.sepe.gr/gr/researchstudies/article/13505939/kateuthudiries-grammes-gia-tintehnitinoimosuni-apo-ton-oosa/
(Πηγή: e-Ειδησεόγραμμα, τεύχος
157, Ιούνιος 2019, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

η

84 ΔΕΘ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ – HELEXPO.
Ημερομηνία: 07-15/ 09/2019.
Εκθέματα: Γενική Διεθνής Έκθεση
Πληροφορίες: Site: https://tif.helexpo.gr/ , τηλ: 2310291548
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου.
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
AUTOTEC EXPO 2019
Πόλη: mec Παιανίας, Αθήνα.
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Ανταλλακτικά, Επισκευή, Συντήρηση και
Φροντίδα Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων
Πληροφορίες:
Site:
www.be-best.gr
,
v.georgaki@be-best.gr , τηλ: (0030) 2169390315

Email:

10Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Δήμος Κατερίνης – Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη
Ημερομηνία: 27/09-02/ 10/2019
Εκθέματα: καινοτομία, εξωστρέφεια τοπικών προϊόντων.
Πληροφορίες: Site: www.champier.gr
, Email:
info@champier.gr
, τηλ: 23510 23211 εσωτ. 3 & 7, Φαξ:
23510
25124,
Facebook
:
https://www.facebook.com/Εμποροβιοτεχνική-ΕκθεσιακήΔραστηριότητα-Πιερίας-Κεντρικής-Μακεδονίας516116192256604/
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, email: info@alfaexpo.gr
Η

7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ:
210 9010040, e-mail: info@omind.gr
Η

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/el/truckvan-expo/ , τηλ: 210 9010040, e-mail: info@omind.gr
AGROLAND19
Πόλη: Παιανία, Αττική
Ημερομηνία: 22-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωματικών
Φυτών
Πληροφορίες: Site: https://www.agroland-expo.gr/ , τηλ: +30
210 8056205, 207, e-mail: info3ek@otenet.gr
eCOMMERCE&DIGITAL MARKETING EXPO 2019
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Digital Marketing
Πληροφορίες:Site:https://www.ecdmexpo.com/index.php/e/,
τηλ:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών ειδήσεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ
Βρυξελλών για τον μήνα Ιούνιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες
(www.agora.mfa.gr/be58) ,Email: 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 την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου για την
οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του
έτους 2018. Η Έκθεση αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Γραφείου στην
διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες
(www.agora.mfa.gr/be58),
e-mail:
ecocom-serajevo@mfa.gr
,
gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και
επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα Ιούνιο 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 Ιουνίου 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.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία
&
Εμπόριο
στην
Ουγγαρία»,
τεύχος
Νο.
4/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: +3614132612, +3614132613, φαξ:
+3613217403, email: ecocom-budapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Ειδήσεων για τη Ρουμανία μηνός Ιουνίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021
210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΣΟΥΗΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών ειδήσεων από τη Σουηδία, μηνός Ιουνίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σουηδία
(www.agora.mfa.gr/se109 ), e-mail: commerce.stockholm@mfa.gr

World Food Moscow 2019
Σεπτεμβρίου)

(24 – 27

Η Οικονομοτεχνική ΕΠΕ, ως αποκλειστικός
αντιπρόσωπος της διεθνούς έκθεσης World
Food Moscow στην Ελλάδα, της κορυφαίας
έκθεσης τροφίμων και ποτών της Ρωσίας σας
προσκαλεί να λάβετε μέρος στη φετινή
διοργάνωση. Η World Food Moscow είναι η
μεγαλύτερη έκθεση που εξυπηρετεί την
παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
Από την ίδρυσή της το 1991, έχει εξελιχθεί
ώστε να αποτελεί το σημείο εισόδου για τους
παραγωγούς
τροφίμων
διεθνώς
που
επιθυμούν να εισέλθουν στη ρωσική αγορά.
Κάθε χρόνο, η εκδήλωση συνδέει χιλιάδες
επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο με τους
βασικούς αγοραστές της Ρωσίας στους τομείς
των
τροφίμων
και
ποτών,
συμπεριλαμβανομένων
των
λιανικών
αντιπροσώπων από τις κορυφαίες αλυσίδες
σουπερμάρκετ της Ρωσίας, χονδρεμπόρους,
μέλη του κλάδου HoReCa και κατασκευαστές
τροφίμων. Οι εκθέτες ομαδοποιούνται σε
δώδεκα
κύριους
τομείς
(όπως
οπωροκηπευτικά, είδη παντοπωλείου, είδη
ζαχαροπλαστικής,
ποτά
/
κρασιά
/
αφεψήματα, κονσερβοποιημένα προϊόντα,
έλαια / λίπη, κατεψυγμένα φαγητά και
προϊόντα, κρέας και πουλερικά,γαλακτοκομικά
προϊόντα, τσάι και καφέ, οργανικά προϊόντα
κ.α.),
επιτρέποντας
στους
εμπορικούς
επισκέπτες να βρίσκουν εύκολα τα προϊόντα
ενδιαφέροντος τους και τους προμηθευτές
τους.
Πληροφορίες
και
δηλώσεις
συμμετοχήςκ.
Άρης
Βασιλικός
vasilikos@economotechniki.gr,
τηλ.2310
556989 – ext 224,κα Περσεφώνη Παντακίδου
pantakidou@economotechniki.gr.
τηλ.2310
556989 – ext 222, κ. Κωνσταντίνος
Πορτοκάλης portokalis@economotechniki.gr ,
τηλ.2310556989 – ext 215.
Προϊόντα που επηρεάζονται από το
εμπάργκο:
Κρέας,
πουλερικά
και
γαλακτοκομικά, Ψάρια και θαλασσινά,Φρέσκα
φρούτα και λαχανικά.
Προϊόντα εκτός εμπάργκο: Τα προϊόντα
διατροφής εκτός εμπάργκο, αυτά δηλαδή που
μπορούν να πουληθούν στη Ρωσική
Ομοσπονδία είναι σχεδόν όλα τα φυτικά
μεταποιημένα
προϊόντα
π.χ.
·
Ελαιόλαδα, ·
Ελιές, ·
Πάστα ελιάς,
·
Μακαρόνια, ·
Ρύζια, ·
Νερό,
·
Χαλβάς, ·
Ταχίνι, ·
Μαρμελάδα, ·
Γλυκά του κουταλιού,
·
Γλυκά όλων των ειδών (λουκούμια
σοκολατάκια, σοκολάτες, πάστες κλπ), ·
Αρτοσκευάσματα όλων των ειδών (γλυκά
και αλμυρά πχ κριτσίνια, πτιφούρ, μπισκότα
κλπ), ·
Τουρσιά και λαχανικά σε βάζο,
·
Σάλτσες όλων των ειδών (κονκασέ,
κέτσαπ κλπ), ·
Μουστάρδες, ·
Τσάι, ·
Αρωματικά φυτά γενικά (ρίγανη,
λεβάντα, δυόσμος, μίγμα αρωματικών φυτών
για ελληνική σαλάτα), ·
Αλάτι, ·
Ζύμη καταψυγμένη, ·
Πίτες για γύρο
κλπ, ·
Κρασιά και αλκοολούχα γενικά
ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗ
ΡΩΣΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΩΠΑ πχ
ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΤΑ
ΟΣΠΡΙΑ πχ ΦΑΣΟΛΙΑ υπόκεινται σε
εμπάργκο

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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15/07/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ)
ΝΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ ΤΗΛ.2428045737
15/07/19
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ,
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ)
ΤΗΛ.2313-320537
16/07/19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΤΗΛ.24310-23950
17/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
«ΑΝΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ»
ΤΗΛ.2310-381080
17/07/19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΙΚΩΝ,
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΤΑ
ΤΩΝ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ
ΝΟΣΩΝ ΤΗΛ.2310-381080
17/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΕΩΝ» ΤΗΛ.2310381080
17/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛ.2310381080
17/07/19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΛ.2313320556
18/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ»
ΤΗΛ.2321351297
18/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΦΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΤΗΛ.2310381080
18/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ
«ΦΑΡΜΑΚΑ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ»
ΤΗΛ.2310381080
18/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΦΑΡΜΑΚΑ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ» ΤΗΛ.2310381080
19/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ» ΤΗΛ.2310381080
19/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΙΠΡΩΤΟΖΩΙΚΑ» ΤΗΛ.2310381080
19/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΤΗΛ.2310381080
19/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΛ.2310-381080
22/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΤΗΛ2310381080
22/07/19
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ
ΣΕ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΝ
"
ΤΗΛ.2313-317758
22/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΛ.2310-381080
22/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.2310-381080
23/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΤΗΛ.2310381080
23/07/19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΛ.2310-381080
23/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ.2310-38108 (Α.Δ. 88/2019)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ-ΣΧΟΛΗ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)

23/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ.2310-381080 (Α.Δ. 89/2019)
25/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.2310-381080
25/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
,
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛ.2310-381080
31/07/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΝΟΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ
4Κ
Η
3D
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» ΤΗΛ.2313-327867
06/08/19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
Β.ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » ΤΗΛ.2310381080
23/08/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
"
ΚΟΙΛΙΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ
"
ΤΗΛ.2310-381080
23/08/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
"
ΚΛΙΝΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ"
ΤΗΛ.2310-381080
28/08/19
Γ'
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
«ΣΙΤΙΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ» ΤΗΛ.2313-327824
02/09/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΜΟΝΙΤΟΡΣ»
ΤΗΛ.2313-327867
6/09/19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛ.210-8705010

436
433
438

429

428

439

440

422

424

432





424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

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.

