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

Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής
υποβολής αιτήσεων του β’ κύκλου του "Εξοικονόμηση
κατ' οίκον ΙΙ"
Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ανακοινώνεται η μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 της
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του
Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ». Η παράταση
αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του
προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τις
επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοινωθούν οι
ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκλεφθείτε
την
ιστοσελίδα
του
προγράμματος : https://exoikonomisi.ypen.gr/
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Οι προοπτικές ανάπτυξης των εξαγωγών στη
Ρωσία αναλύθηκαν διεξοδικά σε εκδήλωση του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την
Οικονομοτεχνική
Εκδήλωση-στρογγυλό τραπέζι με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης
πωλήσεων τροφίμων και ποτών στη Ρωσική Ομοσπονδία,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, στις 7μμ, στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του
Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης,
Αναστάσιος
Καπνοπώλης, ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη
Θεσσαλονίκη, Αλεξάντρ Πετόβιτς Σερμπακόβ, ο Πρόεδρος του
Ελληνορωσικού
Επιμελητηρίου
του
Παραρτήματος
της
Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Οικονομοτεχνικής, Παντελής
Σκαρλάτος, ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρ. Υφυπουργός
Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Κιλτίδης και ο εκπρόσωπος του
Enterprise Greece στη Βόρεια Ελλάδα, Κλεόβουλος Μπούζος.
Κατά
τη
διάρκεια
της
εκδήλωσης-στρογγυλό
τραπέζι
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εισήγηση από εξειδικευμένα
στελέχη της Οικονομοτεχνικής ΕΠΕ για την Διεθνή Έκθεση
Τροφίμων και Ποτών World Food Moscow και παρουσιάστηκαν
πληροφορίες για:

Τις πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης της αγοράς
τροφίμων και ποτών στην αγορά της Ρωσίας.


Βασικές επιχειρηματικές πρακτικές, δειγματισμού,
προώθησης προϊόντων και έναρξης συνεργασιών.



Κανάλια διανομής, ηλεκτρονικό εμπόριο, καταναλωτικές
συμπεριφορές κλπ.



Θέματα πιστοποιήσεων, εξαγωγικών διαδικασιών,
εκτελωνισμών, μεταφορών και αποθήκευσης.

Μετά
το
πέρας
των
εισηγήσεων
πραγματοποιήθηκε
εποικοδομητικός διάλογος από τους συμμετέχοντες και
προέκυψαν συμπεράσματα και προτάσεις, για τις δυνατότητες
ανάπτυξης των πωλήσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων
τροφίμων και ποτών, στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την
δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
Ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση: «Επιχειρούμε 'Εξω»
μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. Σύμφωνα
με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το
ΕΣΠΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλυτικές
πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο
Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56 - Αθήνα, στο
τηλ. 8011136300 και e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr ,
ιστοσελίδα:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs

Πρόσκληση σε ημερίδα για την υιοθέτηση των αρχών
της Κυκλικής Οικονομίας από επιχειρήσεις του κλάδου
της αγροδιατροφής
Ο
Σύνδεσμος
Βιομηχανιών
Ελλάδος
προσκαλεί
επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής στην
εναρκτήρια ημερίδα του έργου «EMBRACE» το οποίο
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς
Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED
2014 – 2020. Η ημερίδα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 Ιουλίου
2019 τις ώρες 18:00 – 21:00 στο ξενοδοχείο «Makedonia
Palace», (Αιθ.Αλέξανδρος ΙΙ). Στην ημερίδα θα
παρουσιασθεί το έργο «EMBRACE» και τα ωφέλη που θ΄
αποκομίσουν
οι
επιχειρήσεις
του
κλάδου
της
αγροδιατροφής, από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του.
Στόχος του έργου είναι η διάχυση των αρχών της κυκλικής
οικονομίας και στην πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου
εργαλειοθήκης στον
κλάδο της αγροδιατροφής,
εστιάζοντας στον υποκλάδο του οίνου. Το έργο,
αξιοποιώντας προηγούμενα μοντέλα και εργαλεία, θα
προτείνει σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters), ΜΜΕ
και φορείς καινοτομίας, ένα σύνολο εργαλείων ικανών να
εισαγάγουν την Αρχή και τις πρακτικές της κυκλικής
οικονομίας σε δύο βασικούς τομείς της οικονομίας στον
μεσογειακό χώρο: Κρασί και Αγροδιατροφή. Η δημιουργία
εθνικών κόμβων (national nodes) θα εξασφαλίσει την
παροχή δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης
απευθυνόμενων τόσο στους οικονομικούς παράγοντες
(ΜΜΕ και συνεργατικοί σχηματισμοί / clusters) όσο και στη
Δημόσια Διοίκηση (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες) με
τελικό στόχο την εισαγωγή εφικτών πρακτικών κυκλικής
οικονομίας στους δύο επιλεγμένους κλάδους. Τα θέματα
που θ΄ απασχολήσουν τις εργασίες της ημερίδας είναι: η
εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο cluster
επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης ροδάκινου, οι
καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, οι
πολιτικές για την εισαγωγή των αρχών της Κυκλικής
Οικονομίας σε επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής,
και, τέλος, η παρουσίαση ενός παραδείγματος επιχείρησης
που εφαρμόζει την Κυκλική Οικονομία και στην πράξη. Η
είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες για την
ημερίδα, τους ομιλητές αλλά και την δήλωση συμμετοχής
σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Σοφία
Πελαγίδου,
Τηλ.
2310/539817,
εσωτ.205,
email:
meletes@sbe.org.gr .

Ακόμα 800 εκ. ευρώ σε καινοτόμες ΜμΕ από το
επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ
Τη διάθεση άλλων 800 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες
επιχειρήσεις 11 χωρών, μεταξύ των οποίων και στην
Ελλάδα, ανακοίνωσε χθες το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων, επενδυτικός πυλώνας του λεγόμενου
πακέτου Γιούνκερ. Η χρηματοδότηση που γίνεται σε
συνεργασία με την τράπεζα ProCredit στοχεύει σε εταιρείες
που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και παράγουν νέα
προϊόντα. Μέχρι σήμερα οι συμφωνίες με την ProCredit
έχουν ήδη υποστηρίξει περίπου 2.000 καινοτόμες ΜΜΕ,
κυρίως στους κλάδους Βιομηχανίας, Χονδρικού και Λιανικού
Εμπορίου. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού
Ταμείου
Επενδύσεων:
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/investmentplan/strategic-investments-fund/

Ρυθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων
(Ν. 4611/2019)
Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
συνεχίζει τη λειτουργία του, με την αποστολή Πληροφοριακών
κειμένων της θεματικής ενότητας «Εργασιακά θέματα». Σ΄ αυτό
το πλαίσιο
έχει αποστείλει στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης κείμενο για τις νέες ρυθμίσεις που περιέχονται
στον Ν. 4611/2019 και αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων
και αντικειμένων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που θεσπίζουν,
μεταξύ άλλων, και τις υποχρεώσεις του εργοδότη να αναγγείλει
ηλεκτρονικά στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθμό κυκλοφορίας
του οχήματος που χρησιμοποιείται από τον εργαζόμενο, να
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα συντήρησης του οχήματος και να
εφοδιάζει, με αποκλειστικά δικές του δαπάνες, τον εργαζόμενο με
τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Με τον πρόσφατο Ν.
4611/2019 θεσπίστηκαν, μεταξύ άλλων διατάξεων, σημαντικά
μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων υπό καθεστώς ελλιπούς προστασίας, όπως οι
διανομείς και οι μεταφορείς με δίκυκλο. Ειδικότερα, σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 55 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73, Τεύχος Α΄
της 17-5-2019), όταν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους οι
εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα για τη
μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης
υποχρεούται να αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστημα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύη«ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
Ως μοτοποδήλατο νοείται τo δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα του
οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45
χιλιόμετρα την ώρα και –εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα
εσωτερικής καύσης– ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50
κυβικά εκατοστά. Επίσης, ως μοτοποδήλατο λογίζεται και το
ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού
οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή
του μείγματος καυσίμου-ελαίου ή των συσσωρευτών των
ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 χιλιογράμμων, η
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα
την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα
50 κυβικά εκατοστά προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη
ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4ΚW προκειμένου για
κινητήρες άλλου τύπου. Ως μοτοσικλέτα νοείται κάθε δίτροχο
μηχανοκίνητο όχημα, με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45
χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα
εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι
μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών (άρθρο 2 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας). Η διαδικασία καταχώρησης του αριθμού
κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων ή μοτοσικλετών στο
«ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα
καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από την ημερομηνία
έκδοσης της οποίας θα αρχίσει και η ισχύς της ανωτέρω
εργοδοτικής υποχρέωσης. Επιπλέον, κατά τη διάταξη του
άρθρου 56 του Ν. 4611/2019, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος
να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα μοτοποδήλατα ή οι
μοτοσικλέτες ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του που
χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους για τη μεταφορά ή
διανομή προϊόντων και αντικειμένων να είναι κατάλληλα
προσαρμοσμένα και συντηρημένα, προκειμένου να διασφαλίζεται
η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. Πέραν της
υποχρέωσης αυτής και ανεξαρτήτως εάν οι εργαζόμενοι
χρησιμοποιούν δίκυκλο ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του
εργοδότη ή δικής τους, ο εργοδότης οφείλει, με αποκλειστικά
δικές του δαπάνες, να εφοδιάζει τους εργαζομένους με τον
κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Το πλήρες κείμενο για τις
νέες ρυθμίσεις του Ν. 4611/2019 βρίσκεται στα γραφεία του ΒΕΘ,
ος
Αριστοτέλους 27 – 3 όροφος – Θεσσαλονίκη και είναι στη
διάθεση των ενδιαφερομένων. Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.inegsee.gr/wpcontent/uploads/2019/07/RYTHMISEIS_GIA_THN_YGEIA_K_TH
N_ASFALEIA_ERGAZOMENWN_KATA_TH_DIANOMI.pdf

Αναζήτηση συνεργατών

Πρόγραμμα "Αθηνά" ΔΩΡΕΑΝ Στέγαση για Φοιτήτριες
Όπως μα ενημέρωσε η ΧΕΝ Ελλάδος υλοποιεί για 7η συνεχή
χρονιά το «Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ – Δωρεάν Στέγαση για
Φοιτήτριες» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που αφορά
φοιτήτριες/σπουδάστριες προερχόμενες από την περιφέρεια και
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω της παρατεταμένης
οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα έναρξης ή συνέχισης των σπουδών τους σε ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ και ΙΕΚ της Αττικής και δεν έχουν τους πόρους να
εξασφαλίσουν ασφαλή και αξιοπρεπή διαμονή. Στο παρακάτω
σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την αίτηση και τη διαδικασία
υποβολής της: https://www.xen.gr/projects/programma-stegasis/

Διαδικτυακή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2024 του Ορίζοντα Ευρώπη
Στις 28 Ιουνίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την
έναρξη διαδικτυακής διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο
2021-2024 του Ορίζοντα Ευρώπη στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής
προσέγγισης

(co-design)

που

αποσκοπεί

στην

καλύτερη

ανταπόκριση του προγράμματος στις πιεστικές κοινωνικές
ανάγκες και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων μέσω
καινοτομικών λύσεων που συμβάλουν στην επίτευξη στην
επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Όπως
μας
ενημέρωσε
το
Τουρκικό
Προξενείο
Θεσσαλονίκης η Τουρκική εταιρεία ‘Mr Asado Burger’ που
δραστηριοποιείτε στο χώρο τις εστίασης, αναζητά
συνεργάτες στην Ελληνική αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία ‘Framchise
Company’. The Franchise Company:Tel:+90212-8013130
E-mail:
thelvacioglu@franchisecompany.com.tr,
www.franchisecompany.com.tr

Ζήτηση συνεργασίας από την Γερμανία
Εταιρία: DELIKATESSA GmbH
Τύπος: Ζήτηση
Πληροφορίες: Γερμανική εταιρεία "DELIKATESSA GmbH", η
οποία διακινεί μεσογειακά προϊόντα διατροφής, ενδιαφέρεται
για εισαγωγή οίνου τύπου ρετσίνα από την Ελλάδα.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία υπό τα εξής
στοιχεία
επαφής:
Miriam
Mousavi,
Email:
Miriam.mousavi@delikatessa.de , Tηλ.: +49 6221 3356020
Κατηγορία προϊόντος: Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε
αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι
Χώρα ενδιαφέροντος: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ημερομηνία:
09/07/2019 (Πηγή: agora newsletter,
15/07/2019)

Οι

ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις
σημαντικότερες προκλήσεις που χρήζουν αντιμετώπισης μέσω
Επιχειρηματικά Νέα

των δραστηριοτήτων Ε&Κ του προγράμματος, καθώς και για την
απαιτούμενη στόχευση των σχετικών ευρωπαϊκών επενδύσεων

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

από

τεχνολογικού,

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της

οικονομικού, κοινωνικού). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή

Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε την «Ετήσια

έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019. Η διαβούλευση αποτελεί τμήμα της

Έκθεση του Γραφείου για την ολλανδική οικονομία και τις

διαδικασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού που ξεκίνησε μετά την

διμερείς σχέσεις Ελλάδας- Ολλανδίας 2018».

επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ Ε. Κοινοβουλίου και

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

Συμβουλίου για τον Ορίζοντα Ευρώπη τον περασμένο Απρίλιο.

να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της

Εστιάζεται στη διαμόρφωση στρατηγικών προτεραιοτήτων για τις

Ελλάδας

περιοχές παρέμβασης των Clusters του 2ου Πυλώνα του

ecocom-hague@mfa.gr.

πλευράς

αντίκτυπου

(επιστημονικού,

στη Χάγη

(www.agora.mfa.gr/nl97) ,email:

προγράμματος («Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ανταγωνιστικότητα
της βιομηχανίας στην Ευρώπη»). Θα περιλαμβάνει επίσης τις

ΚΑΝΑΔΑΣ

Αποστολές και τις Συμπράξεις Ε&Κ.

Τα αποτελέσματα της

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της

διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν το Στρατηγικό Σχέδιο της

Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα απέστειλε την Ετήσια

περιόδου 2021-2024 το οποίο με τη σειρά του θα παράσχει τις

Έκθεση 2018 του Γραφείου για την Οικονομία του Καναδά

κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων

και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων

εργασίας και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τα

Ελλάδας – Καναδά.

πρώτα 4 έτη του Ορίζοντα Ευρώπη. Το ερωτηματολόγιο, καθώς

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

και το σχετικό υποστηρικτικό κείμενο (Orientation Document)

να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της

είναι

Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-

διαθέσιμα

στον

ακόλουθο

σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_

ottawa@mfa.gr, tel: 6132386271-2, fax: 6132385676, ή την

2021-2024. (ΠΗΓΗ: http://www.gsrt.gr )

ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)

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
,
Email:
v.georgaki@be-best.gr , τηλ: (0030) 2169390315
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
–ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ
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
KAVALAEXPO 2019
Πόλη: Νέα Καρβάλη Καβάλας
Ημερομηνία: 27-30/ 09/2019
Εκθέματα: διεθνής έκθεση
Πληροφορίες:
Site:
www.kcci.gr
https://www.kavalaexpo.gr/ T: 2510 222212

,

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/
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
Πόλη: Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση κλάδου κατασκευών
Πληροφορίες: http://buildexpogreece.com/
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

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

Διεθνείς Εκθέσεις
ITU TELECOM WORLD 2019
Πόλη: Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Ημερομηνία: 09-12 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας
Πληροφορίες:
https://www.itu.int/en/ITUTELECOM/Pages/world2019.aspx
PIKTECH
Πόλη: Denizli, Τουρκία
Ημερομηνία: 17 -19 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας
Πληροφορίες: http://www.terminfuarcilik.com/
ISAF SECURITY 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17 -20 Οκτωβρίου 2019
η
Εκθέματα: 23 Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ασφάλειας και
Rfid
Πληροφορίες: https://www.isaffuari.com/en/
ISAF I.T SECURITY 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17 -20 Οκτωβρίου 2019
η
Εκθέματα: 8 Διεθνής Έκθεση Ασφάλειας Πληροφοριών και
Δικτύων
Πληροφορίες: https://www.isaffuari.com/en/
ISAF SMART HOME 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17 -20 Οκτωβρίου 2019
η
Εκθέματα: 8
Διεθνής Έκθεση Έξυπνων
Συστημάτων και Αυτοματισμών
Πληροφορίες: https://www.isaffuari.com/en/

Οικιακών

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «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

ISAF & FIRE RESCUE 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17 -20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Τομείς πυρός, Διάσωσης, Έρευνας
Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων
Πληροφορίες: https://www.isaffuari.com/en/

ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου
Ημερομηνία: 6-9 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.p
hp/gr/

ISAF SAFETY & HEALTHY 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17 -20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Τομείς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας
Πληροφορίες: https://www.isaffuari.com/en/
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22/07/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛ.2310381080
25/07/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΤΗΛ.2313-320537
29/07/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2313320537
30/07/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝΖ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ)
ΤΗΛ.26953-60606
30/07/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ , ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.26953-60606
30/07/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΡΓΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΧΩΡΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΛ.2695360606
30/07/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ Β.ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΤΗΛ.26953-60606
30/07/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Μ. ΧΡ. ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ» ΤΗΛ.26953-60606
02/08/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ΤΗΛ.2421351157
02/08/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣKΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ HEWLETT PACKARD - DIGITAL - COMPAQ, ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΤΜ)
ΤΗΛ.210-8916307
05/08/19 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313313172
12/08/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΗΛ.2413504379
16/08/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»
ΤΗΛ.2421351157
16/08/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΗΛ.2421351157

424 ΓΣΝΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)

23/08/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΤΗΛ.2313317757
23/08/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ»
ΤΗΛ.2313317757
02/09/19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ Δ.Θ
ΣΤΙΣ Δ' ΚΑΙ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛ.2313318366
06/09/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ ΤΗΛ.2313-323119
12/9/19 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.210-6551691
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

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.

