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Στο ΒΕΘ ο υφυπουργός Εξωτερικών,
Κ.Φραγκογιάννης
Στη χώρα του Ανατέλλοντος Ήλιου, ανταποκρινόμενος στο
επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφεται από την Ιαπωνία για
τη χώρα μας, θα βρεθεί το ερχόμενο Σάββατο ο υφυπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την
εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης. Αυτό έκανε γνωστό
μεταξύ άλλων ο κ. Φραγκογιάννης κατά την του επίσκεψή του ,
στις 20.01.2020, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η
επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο εκδήλωσης που
διοργάνωσαν το ΒΕΘ, το ICBS Business College και ο
Σύνδεσμος Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ με θέμα "Εξωστρέφεια και
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Προϋποθέσεις και Προοπτικές
Επιτυχίας".
Όπως είπε ο κ. Φραγκογιάννης η επίσκεψη στην Ιαπωνία γίνεται
στο πλαίσιο συνάντησης με εκπροσώπους της μεγάλης κρατικής
επενδυτικής τράπεζα Japan Bank of International Cooperation
(JBIC) που δραστηριοποιείται επενδυτικά σε όλο τον κόσμο.
Η Japan Bank of International Cooperation, που έχει εκδηλώσει
έντονο ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσει projects στην Ελλάδα,
αποτελεί τον κρατικό βραχίονα διεθνών επενδύσεων της
Ιαπωνίας και δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση επενδύσεων που
έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.
Όπως τόνισε ο κ. Φραγκογιάννης υπάρχει έντονο επενδυτικό
ενδιαφέρον για τη χώρα μας, ωστόσο η πολιτεία πρέπει να
δημιουργήσει το σωστό κλίμα και τις υποδομές ώστε η Ελλάδα
να γίνει πραγματικά ελκυστική.
Αναφερόμενος στο τρίπτυχο βάσει του οποίου θα πρέπει η
χώρα να πορεύεται τόνισε πως απαιτείται πολιτική σταθερότητα,
οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
«Ο κόσμος έχει ωριμάσει, γνωρίζει πως δεν υπάρχουν εύκολες
λύσεις και πως χρειάζεται σκληρή δουλειά» τόνισε ο κ.
Φραγκογιάννης υπογραμμίζοντας πως πέρα από την πολιτεία
που πρέπει να υλοποιήσει σειρά δράσεων για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας και οι επιχειρήσεις και δη οι μικρομεσαίες πρέπει
να έχουν όραμα και να το υπηρετούν.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Αναστάσιο Καπνοπώλη, οι στρατηγικοί στόχοι
για να παραμείνει η χώρα στον ενάρετο κύκλο της εξωστρέφειας,
που κατά την περίοδο της κρίσης αποτέλεσε μονόδρομο για
πολλές επιχειρήσεις, θα πρέπει να είναι η υποστήριξη των
ελληνικών εξαγωγών, η προσέλκυση επενδύσεων και ο
επαναπροσδιορισμός και το χτίσιμο, σε διεθνές επίπεδο, της
εικόνας της εξωστρεφούς Ελλάδας.
«Χρειάζεται ενίσχυση της παραγωγικότητας των εξωστρεφών
κλάδων, με τις απαραίτητες επενδύσεις σε εξοπλισμό και νέες
τεχνολογίες. Κάτι τέτοιο απαιτεί τη βελτίωση του χρηματοδοτικού
περιβάλλοντος, την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων, αλλά και
την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων, οι οποίες θα
διοχετεύσουν πρόσθετη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην
παραγωγική διαδικασία. Χρειάζεται
επίσης
αποτελεσματικότερη προώθηση της καινοτομικής νεοφυούς
επιχειρηματικότητας, κίνητρα, φορολογικά και διοικητικά, για τις
επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία, αλλά και μέτρα με
έμφαση στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» σημείωσε ο κ.
Καπνοπώλης.

Τεύχος No 4

Στο ΒΕΘ ο Γερμανός υφυπουργός Norbert
Bartle
Στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας και δη
στη δημιουργία γέφυρας για τον επιχειρηματικό κόσμο
αναφέρθηκε
ο
κοινοβουλευτικός
υφυπουργός
του
Ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης, εντεταλμένος της Καγκελαρίου για την
Ελληνογερμανική Συνέλευση, Norbert Barthle, κατά τη
σημερινή του επίσκεψη στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης. Ο κ. Bartle συνοδευόμενος από την γενική
Πρόξενο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Sibilla Bending και από αντιπροσωπεία αξιωματούχων
βρίσκεται, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να έχει
σειρά επαφών σε μία προσπάθεια ενδυνάμωσης της
συνεργασίας με την Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ).
Στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΒΕΘ,
Αναστάσιο Καπνοπώλη και μέλη της διοικητικής επιτροπής,
αλλά και του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
ΒΕΘ και ΕΓΣ βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία, με πιο
πρόσφατη την εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη Γερμανών
σπουδαστών ζαχαροπλαστικής. Το πρόγραμμα συντόνισαν
το ΒΕΘ και το Επιμελητήριο της Κολωνίας με τη στήριξη της
Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου και του
γραφείου Θεσσαλονίκης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανταλλαγής
τεχνογνωσίας, ενώ ήδη βρίσκεται στα σκαριά και έτερο κατά
το οποίο Έλληνες σπουδαστές ζαχαροπλαστικής θα
μεταβούν για εκπαίδευση στην Κολωνία.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Οδηγός
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ
Οδηγός παραδειγμάτων προϊόντων που υπάγονται σε
μειωμένο σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ
13% και 6% αντίστοιχα . Δείτε τον Οδηγό στο σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202001/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9
F_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A
3_%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%9
5%CE%9D%CE%A9%CE%9D.pdf
Παράρτημα ΙΙΙ ν. 2859/2000 Κωδικοποιημένο κείμενο του
Παραρτήματος ΙΙΙ έως και 12/2019 Στόχος ΣΜ.3.1.177 του
Επιχειρησιακού
Σχεδίου
2019
της
ΑΑΔΕ
:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202001/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9
F_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%84
%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%99%CE%99%CE
%99_4646.pdf
ΑΑΔΕ μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών εφαρμογών
Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες από τις
16:00 της Παρασκευής 24/01/2020 έως τις 10:00 του
Σαββάτου 25/01/2020, λόγω εργασιών συντήρησης από τη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ)

Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής
Επιχειρηματικότητας Ανέργων, με Έμφαση στις Γυναίκες
Ένα
νέο
«Πιλοτικό
Πρόγραμμα
Υποστήριξης
Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29
ετών» θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ τη Δευτέρα 27
Ιανουαρίου 2020. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων από πλευράς των ανέργων θα είναι η 28η
Φεβρουαρίου 2020. Στόχος του νέου προγράμματος είναι η
υποστήριξη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών που
επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα,
ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε
ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Οι υποψήφιοι θα
κληθούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε
δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching), με
απώτερο στόχο να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους για
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μέσω του σχεδιασμού και
της υλοποίησης νέων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, τα βασικά
στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:
•
Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης
Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε έως 5.000
άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα
μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω 5ήμερου σεμιναρίου νέας
επιχειρηματικότητας.
•
Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την
ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη
διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως
3.000 (από τους 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29
ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η
καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι συνεδρίες (1 δια ζώσης, 5
εξ’ αποστάσεως).
•
Προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για
2.500 νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο
πρόγραμμα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν
όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν
ολοκληρώσει τις δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης
(coaching) επιχειρηματικών σχεδίων, όπως περιγράφονται
στο παραπάνω στάδιο. Συγκεκριμένα, με Δημόσια
Πρόσκληση οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το επιχειρηματικό
τους σχέδιο στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Οι Αιτήσεις θα
αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι
πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα
δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το
60% των θέσεων του προγράμματος.
Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή
17.000 ευρώ και 18 μήνες. Το πρόγραμμα, συνολικού
προϋπολογισμού 43.400.000€, υλοποιείται στο πλαίσιο του
άξονα προτεραιότητας για τη “Διευκόλυνση της Πρόσβασης
στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014 – 2020”, το οποίο συγχρηματοδοτείται
από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων “ΠΑΝ”. Περισσότερες πληροφορίες στη Δημόσια Πρόσκληση
που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού
συστήματος
«Κεντρικό
Μητρώο
Πραγματικών
Δικαιούχων»
Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και κατόπιν
σχετικού αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η
αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος
«Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» για το χρονικό
διάστημα από τις 20/01/2020 έως και τις 28/02/2020. Η εν λόγω
παράταση δίνεται προκειμένου να οριστικοποιηθούν κρίσιμα
νομικά ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση και τον τρόπο
καταχώρισης ορισμένων νομικών οντοτήτων καθώς και
ζητήματα τεχνικής διασύνδεσης των μητρώων πραγματικών
δικαιούχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που πρόκειται να
οριστικοποιηθούν σε συνάντηση εκπροσώπων των κρατών
μελών στις 17/1/2020.Ως εκ τούτου, κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής των
στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων. Δείτε το κείμενο της
σχετικής
ανακοίνωσης
στο
σύνδεσμο
!
https://www.gsis.gr/deltio-typoy-pragmatikon-dikaioyhon-orthiepanalipsi

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιφερειακή
ενότητα Θεσσαλονίκης
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ),
υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, για
εργαζόμενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης. Τα προγράμματα είναι διάρκειας 100
ωρών (80 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική). Τα
προγράμματα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και η
επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην επιδότηση 5€ ανά
ώρα κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση
βεβαίωσης παρακολούθησης και σε δωρεάν διαδικασίες
πιστοποίησης στα αντίστοιχα αντικείμενα κατάρτισης, σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. Δικαίωμα υποβολής
αίτησης συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι με
εξαρτημένη σχέση εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9
εργαζόμενοι), του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ανεξαρτήτως
κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η αίτηση συμμετοχής
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης. Διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(www.imegsevee.gr)
και υποβάλλεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://form.jotform.com/imegsevee/ergazomenoi_pep_k_make
donias . Κριτήριο επιλογής όσων πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις είναι αποκλειστικά ο χρόνος υποβολής της
ηλεκτρονικής τους αίτησης.
Υποβολή αιτήσεων έως
31/03/2020 και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο
προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων. Κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής. Για
περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:
τηλέφωνο:
2310545967, e-mail: thessaloniki@imegsevee.gr .

Απoσύρονται έως 31/05/2020 ταμειακές μηχανές που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ
Σύμφωνα με την από 17.01.2020 ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) : Απoσύρονται έως 31/05/2020
ταμειακές μηχανές που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ. Σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της
διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο και για κάθε μία συναλλαγή των δεδομένων των λιανικών συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του Διοικητή
της, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποσύρονται οι Φορολογικοί
Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ. 1234/2002 και 1135/2005 και δεν έχουν
δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις
31 Μαΐου 2020, την παύση αυτών, στο TaxisNet ή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Διαβάστε αναλυτικά τον κατάλογο των αποσυρόμενων μηχανισμών, στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/sites/default/files/202001/Modela_FHM.pdf .

Έναρξη εκπαιδευτικών εργαστηρίων για υφιστάμενες ή
και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14.00 θα γίνει η
έναρξη των εκπαιδευτικών εργαστηρίων για πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή και υπό σύσταση της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα γραφεία της στα
γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ (1 Χλμ
Θέρμης- Τριαδίου). Στόχος των εργαστηρίων είναι οι
συμμετέχοντες να ενσωματώσουν ψηφιακές εφαρμογές και
καινοτομία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους κατά την
έναρξη ή/και την επέκταση υπάρχουσας επιχείρησης. Στα
εργαστήρια έχουν υποβάλλει αίτηση και θα συμμετέχουν 10
άτομα.Οι θεματικές ενότητες των εκπαιδευτικών εργαστήριων
που θα πραγματοποιηθούν από έμπειρους εισηγητές (ΑΠΘ,
ΚΕΠΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.) θα υλοποιηθούν ως εξής:
24 & 25 Ιανουαρίου: Είδη επιχειρηματικότητας και η
έννοια της καινοτομίας. Το μάρκετινγκ και τεχνικές
προώθησης πωλήσεων
31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου: Επιχειρηματικό
σχέδιο, Χρηματοοικονομική διαχείριση και στρατηγικές
ανάπτυξης καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα
14 & 15 Φεβρουαρίου: Το ηλεκτρονικό εμπόριο και
τα εργαλεία του & Επαγγελματική δικτύωση: Αξιοποίηση
Διαδικτύου και Social Media προς όφελος της επιχείρησης
σου
21 & 22 Φεβρουαρίου: Ανεύρεση πόρων Χρηματοδότηση σε όλες φάσεις της επιχειρηματικής
διαδικασίας
Τα εργαστήρια υλοποιούνται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε στο
πλαίσιο της πιλοτικής δράσης «Γραφείο υποστήριξης πολύ
μικρών και μικρών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας» του συγχρηματοδοτούμενου από το ΙΝTERREG
EUROPE έργου PURE COSMOS-PUblic authorities Role
Enhancing COmpetitiveness of SMeS και σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), τον
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
(ΣΕΠΒΕ), το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), το ΟΚ!THESS- Οικοσύστημα Καινοτομίας
& Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και την Αναπτυξιακή Τράπεζα
Επενδύσεων της Σαξονίας Ανχαλτ.
Περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.anatoliki.gr/el/sygxrimatodotoymena-erga/topikianaptyksi/313-pure-cosmos
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Δωρεάν δοκιμή
εργαλείου για τις ΜΜΕ
Όπως μας ενημέρωσε
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), δίνει την ευκαιρία και
προσκαλεί
Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
που
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της πράσινης
οικονομίας να δοκιμάσουν το «Εργαλείο Υπηρεσιών
Υποστήριξης» (Service Support Tool) με την τεχνική
υποστήριξη του προσωπικού του ΕΚΕΤΑ. Το Εργαλείο
Υπηρεσιών Υποστήριξης έχει σχεδιαστεί ως Εργαλείο
Πληροφορικής που διαδραματίζει το ρόλο του Συστήματος
Υποστήριξης Αποφάσεων, προκειμένου να βοηθήσει τις
ΜΜΕ, που σχεδιάζουν ή συμμετέχουν ήδη σε καινοτόμες
λύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, κατευθύνοντάς
τες σε κατάλληλες μορφές χρηματοδοτικών πόρων. Η δοκιμή
του Εργαλείου Υπηρεσιών Υποστήριξης είναι δωρεάν και
συνίσταται στη συμπλήρωση μίας απλής διαδικτυακής (on
line) έρευνας στην αγγλική γλώσσα. Οι επιχειρήσεις που θα
συμμετέχουν στη δοκιμή θα λάβουν μια έκθεση με τη μορφή
συμβουλών μαζί με τα συνοπτικά τελικά αποτελέσματα σε
πίνακες και διαγράμματα, τα οποία θα καθορίσουν τις
δυνατότητες χρηματοδότησής τους. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας
πρόσκλησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση
ketikidis@lignite.gr
(υπόψη κου Κετικίδη). Αιτήσεις
υποβάλλονται έως την 27η Ιανουαρίου 2020.

Σε ΦΕΚ το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Διαθέσιμο είναι πλέον το ΦΕΚ με την “Κύρωση του Εθνικού
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)”, από το
Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Πρόκειται για
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και τα
παραρτήματά του, που συνοδεύουν την απόφαση,
συνιστώντας το Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα του Κλίματος
και της Ενέργειας και περιλαμβάνοντας έναν αναλυτικό οδικό
χάρτη για την επίτευξη συγκεκριμένων Ενεργειακών και
Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. Στο τελικό κείμενο
ενσωματώθηκαν στοιχεία που προέκυψαν από τη διαδικασία
της δημόσιας διαβούλευσης, τόσο από τα 168 σχόλια που
κατατέθηκαν στον ιστοχώρο του Opengov όσο και από τις
προτάσεις και παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΝ.
Ενδεικτικά, σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης
προστέθηκαν στοιχεία για θέματα χωρικού, βιοκλιματικού,
πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, ενώ αναδείχθηκε η
αλληλεξάρτηση των επιμέρους στόχων και η απαίτηση για
συνολική αλλαγή του προτύπου κατανάλωσης, μέσω της
μεγαλύτερης αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών.
Ελήφθησαν υπόψη σχόλια για την λειτουργία του μηχανισμού
διακυβέρνησης του ΕΣΕΚ, ενώ αναφορικά με την εμβληματική
προτεραιότητα της απολιγνιτοποίησης, παρατέθηκε αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των εν λειτουργία λιγνιτικών
μονάδων. Για τη μείωση των εκπομπών ρύπων στον τομέα
των μεταφορών, τονίστηκαν περαιτέρω δράσεις αστικής
κινητικότητας και μικροκινητικότητας, ενώ ενσωματώθηκε και η
διάσταση της παραγωγής ενέργειας από δευτερογενή καύσιμα
στα σχέδια στρατηγικής για τη διαχείριση αποβλήτων.
Στην ενότητα για τις ΑΠΕ επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος
συμμετοχής της υδροηλεκτρικής ενέργειας και ειδικά των
έργων με ταμιευτήρες, αλλά και η σημασία της υλοποίησης
πιλοτικών –σε πρώτη φάση- εφαρμογών για τις νέες
τεχνολογίες που επιτρέπουν τη σύζευξη ενεργειακών τομέων
(sectorcoupling).
Δείτε το ΦΕΚ στο σύνδεσμο: http://www.teetkm.gr/wpcontent/uploads/2020/01/document-4.pdf . (Πηγή: News Letter
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τεύχος 224/23.01.2020).

Πρόσκληση προς Έλληνες παραγωγούς ελαιών και
ελαιολάδου για υποβολή προσφορών στην αλυσίδα
καταστημάτων Mega Image της Ρουμανίας
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)
της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι μας γνωρίζει ότι ο
υπεύθυνος πωλήσεων της μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων
supermarket Mega Image, (μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize,
με 702 καταστήματα σε όλη τη Ρουμανία) κ. Emil Ilin, σε
συνέχεια πρόσφατης συνάντησής με το γραφείο ΟΕΥ,
ενημέρωσε πως, στην παρούσα φάση, η εταιρία Mega Image
εξετάζει προσφορές εταιριών που παράγουν ελιές και
ελαιόλαδο, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της εταιρίας για
ελληνικά προϊόντα. Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθυνθούν απ’ ευθείας στον κ. Ilin (eilin@mega-image.ro),
το ταχύτερο δυνατό, με μία σύντομη παρουσίαση του
προϊόντος τους (brand, τιμή, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
πιστοποιήσεις κλπ). Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι
παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και
πληροφορία,Τηλ: 0040-21-2100748, 2115724, Fax: 0040-212119893, E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr .

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Δημογραφικό – οικογένεια»
στις 31 Ιανουαρίου στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με τον Δήμο
Πολυγύρου και τον Σύλλογο Τριτέκνων Νομού Χαλκιδικής,
συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και ώρα 19.00
στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον
Πολύγυρο, ημερίδα με θέμα «Δημογραφικό – οικογένεια». Η
είσοδος είναι ελεύθερη.

Νέα πρόσκληση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα του
ΤΕΕ/ΤΚΜ
Επαναλαμβάνεται για 2η φορά η πρόσκληση για συμμετοχή
στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ με
τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους
νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων
για την αντιμετώπιση του brain drain, στην περιοχή
παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ
5030505, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού
ωφελουμένων.
Σε ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνεται ότι οι
ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να έχουν Άδεια Άσκησης
Επαγγέλματος, αλλά απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Το πλήρες κείμενο της
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και η υποβολή αίτησης
συμμετοχής
στην
ιστοσελίδα
του
προγράμματος,
https://eng.edu.gr .
Συνοπτικά, η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης και Πιστοποίησης.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ για
κάθε
ώρα
κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων
των
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει, το
σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης
– Συκεών, Παύλου Μελά, τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας –
Χορτιάτη και τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης θα
είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020. Η υποβολή
του φακέλου των δικαιολογητικών, θα γίνεται δεκτή μέχρι
τις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Αυτοί που αιτήθηκαν με την αρχική πρόσκληση και δεν
επιλέχθηκαν μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν νέα
αίτηση εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και να
επανυποβάλλουν φάκελο με δικαιολογητικά.
Πληροφορίες
στην
ιστοσελίδα
του
προγράμματος
https://eng.edu.gr/
στο e-mail: tee_thess@tee.gr και στα
τηλέφωνα 2310 883120, 121, 125, 144 και 146. . (Πηγή: News
Letter ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τεύχος 224/23.01.2020).

Μόναχο - Εργαστήριο με θέμα "οικολογικά υλικά για
μπαταρίες"
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών κατόπιν ενημέρωσης από το Γραφείο ΟΕΥ
Μονάχου,
απέστειλε
στο
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης πρόσκληση συμμετοχής στο
διεθνές
εργαστήριο με θέμα "οικολογικά υλικά για μπαταρίες", το οποίο
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μόναχο στις 19
Φεβρουαρίου τ.έ. Το εν λόγω πρόγραμμα ανήκει σε μία σειρά
εργαστηρίων που διοργανώνει ο βαυαρικός ερευνητικός
φορέας BayrischeForschungsallianz, στο πλαίσιο του
πρόσφατου προγράμματος της ΕΕ ύψους 3,2 δις ευρώ για
ενίσχυση της έρευνας και των καινοτόμων εφαρμογών στον
κομβικό τεχνολογικά κλάδο των μπαταριών. Οι ενδιαφερόμενοι
φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες
πληροφορίες για το εν θέματι εργαστήριο, επικοινωνώντας
απευθείας με τον συντονιστή του προγράμματος και υπεύθυνο
του
BayrischeForschungsallianz,
Dr.
Panteleimon
Panagiototou, ενώ παρακαλούνται να εγγραφούν στο
εργαστήριο έως την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου τ.έ.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τα
ερευνητικά προγράμματα που θα ακολουθήσουν λήγει την 21
Απριλίου τ.έ. Η πρόσκληση συμμετοχής έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr στο πεδίο
«Επιχειρηματικά
Νέα»
«Ειδήσεις».
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://recyclingportal.eu/Archive/53480 , τηλ. +49(0)89 9901888-130, email: panagiotou@bayfor.org , Web:
www.bayfor.org , www.research-innovation-bavaria.de .

Ελληνικές
ημέρες στη Σερβία, παραδοσιακό
–
πολιτιστικό - φεστιβάλ Βελιγράδι, Σερβία, 19-22 Μαρτίου
2020.
Το Παραδοσιακό-Πολιτιστικό φεστιβάλ διοργανώνεται από το
Mediteranian Organization,σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού Σερβίας, την Πρεσβεία της Ελλάδος στο
Βελιγράδι, το Δήμο Τσουγκάριτσα, το Εμπορικό Επιμελητήριο
Βελιγραδίου και τοπικά σύνολα και άλλους συμμετέχοντες. Το
Παραδοσιακό-Πολιτιστικό φεστιβάλ θα καλύπτεται από τα
μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό και διεθνή Τύπο και την
τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις
των διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι
καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα
καλύπτονται από τον διοργανωτή.
Στο Παραδοσιακό-Πολιτιστικό φεστιβάλ , οι εκθέτες θα
μπορούν να παρουσιάσουν, να προωθήσουν και να
πουλήσουν εθνικά προϊόντα όπως: αναμνηστικά, κεραμικά,
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ρούχα, λαϊκά κοστούμια,
φαγητά και ποτά, γυαλί, ασημικά, χάλκινα και χρυσά και άλλα.
Θα παρουσιαστούν φυσικά προϊόντα όπως: καλλυντικά και
αρώματα, φάρμακα, βιταμίνες και ανόργανα άλατα,
κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά, φυτικά προϊόντα και
άλλα. Στα περίπτερα του Παραδοσιακού-Πολιτιστικού
φεστιβάλ οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν βιολογικά
προϊόντα, 100% φυσικά και υγιεινά τρόφιμα όπως φρούτα,
λαχανικά, χυμούς, γαλακτοκομικά προϊόντα, ελαιόλαδο και
άλλα.
Στόχος του Παραδοσιακού-Πολιτιστικού γευστικού
φεστιβάλ, είναι να διατηρήσει και να μοιραστεί την εγχώρια και
εθνική μαγειρική την παράδοση και να συμβάλλει στην
ανάπτυξη και την διάδοση της φιλίας μεταξύ διαφορετικών
χωρών, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό. Περισσότερες
πληροφορίες:
MEDITERANIAN
ORGANIZATION:
Ιστοσελίδα: www.mediteranian-folklore-festivals.org, email:
mediteranian.organization@gmail.com, Kώστας Λειβαδιώτης:
Viber: +381628754729, +381694444505,+306992774284,
+381114231251

Παρουσίαση του Αμπελογραφικού οδηγού στα πλαίσια
του έργου “VineSOS: SOS για τις παραδοσιακές ποικιλίες
αμπέλου που απειλούνται με εξαφάνιση"
Παρουσίαση του Αμπελογραφικού οδηγού στα πλαίσια του
έργου “VineSOS: SOS για τις παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου
που απειλούνται με εξαφάνιση", που θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, στις 12:00 στην
αίθουσα D, του Συνεδριακού Κέντρου Ν. Γερμανός (εντός ΔΕΘ
HELEXPO, Περίπτερο 8, 1ος όροφος). *Λόγω περιορισμένου
αριθμού θέσεων και της παράλληλης λειτουργίας της έκθεσης
AGROTICA, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή
σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iee.org.gr
ή
τηλεφωνικά στο 695 566 6005 ώστε να εξασφαλισθεί η
είσοδό σας.

Ημερίδα με Θέμα: «Πιστοποίηση των Αγροτικών
Προϊόντων της Μακεδονίας ως ΠΟΠ – ΠΓΕ: Ευκαιρίες &
Προοπτικές»
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και η
Υφυπουργός κ. Φωτεινή Αραμπατζή σε συνεργασία με τον
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα:
«Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων της Μακεδονίας ως
ΠΟΠ – ΠΓΕ: Ευκαιρίες & Προοπτικές», που θα
ης
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 28 Διεθνούς Έκθεσης
Γεωργικών
Μηχανημάτων,
Εξοπλισμού
&
Εφοδίων
«Agrotica», την Παρασκευή 31.01.2020 στις 17.00-19.30 στην
αίθουσα «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» ΣΤΟ Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης
Βελλίδης».

ο

3 Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΚ) σας
ο
προσκαλεί στο 3 Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης, το οποίο
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα
10.30 π.μ. στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του
Δημαρχιακού
Μεγάρου
Θεσσαλονίκης.
Περισσότερες
πληροφορίες: http://elineka.gr/AnaptiksiakoSinedrioThess/ .

Διεθνές Συνέδριο ''Νέα Γεωργία - Νέος Συνεργατισμός. Προς
ένα σύγχρονο υπόδειγμα συνεταιρισμών για τη νέα γενιά''
Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά μαζί με τη ΔΕΘ Helexpo και υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σας
προσκαλούν στο Διεθνές Συνέδριο ''Νέα Γεωργία - Νέος
Συνεργατισμός. Προς ένα σύγχρονο υπόδειγμα συνεταιρισμών
για τη νέα γενιά'' που συνδιοργανώνουν στις 31 Ιανουαρίου 2020
στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (ΔΕΘ Helexpo - Agrotica).

Επιχειρηματική Αποστολή σε Μεξικό, Παναμά και Χιλή (0106.04.2020)
Η Β8 Διεύθυνση – Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών μας πληροφορεί για τη διεξαγωγή επιχειρηματικής
αποστολής από τον ΣΕΒ, τον ΣΕΒΕ και το Enterprise Greece, με
την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, του ΕΒΕΑ, του
ΠΣΕ και του ΣΕΚ στο Μεξικό (Πόλη του Μεξικού), τον Παναμά
(Πόλη του Παναμά) και την Χιλή (Σαντιάγο) από 1 έως 6
Απριλίου τ.ε. Σημειώνεται ότι την επιχειρηματική αποστολή θα
συνοδεύσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της
ελληνικής οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου τ.ε. στις
ιστοσελίδες του ΣΕΒ, του ΣΕΒΕ και του Enterprise Greece. Για
οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ
(κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: τηλ. 211 500 6121, email.
vmakrigianni@sev.org.gr)
και τον ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα
Γιαλόγλου: τηλ. 2310 535333, email. ny@seve.gr).

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 04-07 Μαρτίου 2020
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
«INTERNATIONAL WINDOWS FAIR» 04-07 Μαρτίου 2020,
παράθυρα, εξαρτήματα, μονωτικά υλικά, αλουμίνια, κουφώματα,
γυαλί, στην Κωνσταντινούπολη. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία
με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος του
ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων σε δίκλινο δωμάτιο για δύο νύχτες με
πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση και
μεταφορά από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και
αντίστροφα. Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την
ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να συμπληρώσουν την σχετική
αίτηση και να την στείλουν στο e-mail: fairs@etee.gr . Τα μέλη
του ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν όσες εκθέσεις επιθυμούν
κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς δωρεάν. Για τις εταιρίες
όπου δε είναι μέλη του ΕΤΕΕ, με την επιβεβαίωση της
συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120 για δύο
άτομα. Το ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του
ΕΤΕΕ. Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό
120002002011660 (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011
660). Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ:
211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε :
-Ενημερωτικό δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών
στη Βουλγαρία – Τεύχος Ιανουαρίου 2020.
-Επιστολή CEO Patchwork Communications Αgency σχετικά
με διοργάνωση επιχειρηματικών ημερίδων "FOOD ANA
BEVERAGE FOR TOURISM - SUMMER 2020". Η
συνάντηση Food & Beverage for Tourism & Accompanying
Industry - Summer 2020 θα πραγματοποιηθεί για δέκατη
έκτη συνεχή χρονιά για τα καλοκαιρινά τουριστικά κέντρα
στη Βουλγαρία: 22 Απριλίου , Hotel International, Sunny
Beach Golden Sands. 29 Απριλίου, Ξενοδοχείο RIU Helios
Paradise, θέρετρο Sunny Beach Sunny Beach. Στην εν λόγω
επιστολή γίνεται μια παρουσίαση του Φόρουμ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, το οποίο
μπορεί να
αποτελέσει μια αποτελεσματική πλατφόρμα για την
παρουσίαση επιχειρηματικών εταιρειών από τη χώρα μας, οι
οποίες μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους στη βουλγαρική τουριστική βιομηχανία. Στην
εκδήλωση παραβρίσκονται τόσο οι διευθυντές τουριστικών
τοποθεσιών όσο και εκπρόσωποι των μεγαλύτερων
εταιρειών εφοδιαστικής και διανομής στη Βουλγαρία.
Θεωρείται ένας καλός και κατάλληλος τρόπος για τις
εταιρείες από τη χώρα μας να βρουν έναν επαγγελματία
συνεργάτη στη Βουλγαρία. Με αυτή την έννοια, είναι μια
εξαιρετική ευκαιρία για γόνιμες εμπορικές επαφές και
οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας.
Περισσότερες πληροφορίες : Τηλέφωνο: +359 52 616 332,
κινητό: +359 88 8294 162 (Todor Sotirov ,CEO Patchwork
Communications agency), web: www.patchwork-bg.com ,
www.hnt-bg.com
.
Στην
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
στο πεδίο «Επιχειρηματικά Νέα» «Ειδήσεις» έχουν αναρτηθεί τα συνημμένα : Παρουσίαση
φόρουμ - HNT-PRESENT-2020-EN.pdf. Έγγραφα εργασίας
(γενικοί όροι, ημερήσια διάταξη, προσφορά, έντυπα
διαφήμισης, άλλες υπηρεσίες) - HNT-WORK-DOCUMENTS2020-EN.pdf. Προγράμματα εκδηλώσεων - SHEMI-HNTINTERNATIONAL-2020.pdf,
SHEMI-HNT-RIU-HELIOS2020.pdf. Φόρμα αίτησης - HNT-CONTRACT-2020-EN.pdf.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: economsofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592)
9505375 .
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ ,
απέστειλε απολογισμό της Διεθνούς Έκθεσης IMM
COLOGNE (Κολωνία, 13-19 Ιανουαρίου 2020). Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ (https://agora.mfa.gr/) ,email:
ecocom-dusseldorf@mfa.gr e ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα η ψήφιση της αύξησης του
κατώτατου μισθού και του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων
στην Ισπανία.
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα Επιβεβαίωση της
διοργάνωσης του mobile world congress στη Βαρκελώνη
(24-27.02.2020). Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Μαδρίτη
(http://www.agora.mfa.gr/)
ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ:www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματική Αποστολή στην Σερβία, 4-6 Μαρτίου 2020,
Βελιγράδι

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 05-07 Μαρτίου 2020

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
και ο Οργανισμός Enterprise Greece, στο πλαίσιο της
συνεχούς προσπάθειας για τόνωση της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώνουν
Επιχειρηματική
Αποστολή στο Βελιγράδι της Σερβίας το διάστημα 4-6 Μαρτίου
2020. Η Αποστολή υλοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο
Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι και το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερβίας. Οι κλάδοι οι
οποίοι θα εκπροσωπηθούν είναι κυρίως: τρόφιμα, κατασκευές
- δομικά υλικά, καινοτομία & τομέας πληροφορικής (ICT),
εφοδιαστική αλυσίδα και φαρμακευτικά προϊόντα - καλλυντικά.
Το Eπιχειρηματικό Forum θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου
2020 όπου θα διεξαχθούν οι διμερείς συναντήσεις (Β2Β)
ανάμεσα σε ελληνικές και σέρβικες επιχειρήσεις, στο
ξενοδοχείο Metropol Palace , 5* , Bulevar kralja Aleksandra 69,
Βελιγράδι. Κόστος Συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής για τον
πρώτο εκπρόσωπο κάθε εταιρείας ανέρχεται: στο ποσό των
€150 για τα μέλη του ΕΒΕΑ, στο ποσό των €250 για τα μη
μέλη. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο, το επιπλέον κόστος είναι
€75 για τα μέλη του ΕΒΕΑ και €125 για τα μη μέλη (50%
έκπτωση σε κάθε επιπλέον συμμετέχοντα). Το ποσό αυτό
καλύπτει: •
Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του
Επιχειρηματικού Forum , • Τις μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο του Βελιγραδίου με ιδιωτικό λεωφορείο (για τις
προτεινόμενες πτήσεις μόνο). Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και
διαμονής θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. Σημείωση: Η
προετοιμασία των Β2Β συναντήσεων θα ξεκινήσει για κάθε
εταιρεία μετά την καταβολή του ανωτέρω ποσού. Η λίστα των
συναντήσεων θα οριστικοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση των
ελληνικών συμμετοχών και θα αποσταλεί στις εταιρείες πριν
την αναχώρηση. Tο EBEA δεν εγγυάται εκ των προτέρων
συναντήσεις για τις ελληνικές εταιρείες που δεν θα έχουν
επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους ένα μήνα πριν την
πραγματοποίηση της αποστολής. Επίσης, όσες εταιρείες
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συναντήσεις στο χώρο των
σερβικών επιχειρήσεων, εφόσον οι τελευταίες τις αποδεχτούν,
θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι το ανάλογο κόστος
μετακίνησης. Προτεινόμενες Πτήσεις: A3 976 04 MAR 2020
ATH - BEG 1310 1350 , A3 977 06 MAR 2020 BEG - ATH
1435 1720 . Τρέχουσες τιμές: • €150
με χειραποσκευή
8kg, • €230 με βαλίτσα 23kg και χειραποσκευή 8kg. Εάν
επιθυμείτε να προχωρήσετε σε κράτηση, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την κα Νίκη Κομπότη (πρακτορείο Check
in
Greece)
στο
τηλ:
211.0133800-2,
email:
niki.kompoti@checkingreece.gr .
Εναλλακτικά μπορείτε να
απευθυνθείτε στο δικό σας πρακτορείο.
Διαμονή:
Προτεινόμενο
ξενοδοχείο:
Metropol
Palace
,
5*,
https://www.marriott.com/hotels/travel/beglc-metropol-palace-aluxury-collection-hotel-belgrade/?scid=bb1a189a-fec3-4d19a255-54ba596febe2 . Ειδική τιμή για τους συμμετέχοντες στην
Επιχειρηματική Αποστολή superior room: €95 (τελική τιμή με
φόρους και πρωινό). Για την κράτηση των δωματίων με την
ειδική τιμή θα πρέπει να συμπληρώσετε την εν λόγω φόρμα
πατώντας
στο
https://drive.google.com/file/d/1F1PzK_Hwo2S0f850Y83Z9ixOq
U8U2DBS/view και να την αποστείλετε έως 10/2/2020 στο
email:
reservations@metropolpalace.com.
Παρακαλείσθε
όπως
ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της
εταιρείας σας, συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση εδώ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKoxHeHWN4thA
RP07ghH0nyOC-QWYK50TRlVo4BIzrLGc4Aw/viewform στα
αγγλικά, στέλνοντας επιπλέον και σύντομο profile της στα
αγγλικά στο email: tretzeka@acci.gr, έως την Δευτέρα 3
Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων του ΕΒΕΑ (τηλ. 210 3382342-466). Τραπεζικός
Λογαριασμό
Ε.B.Ε.Α.
Τράπεζα Πειραιώς: Αριθμός
Λογαριασμού:
5050-041544-479,
ΙΒΑΝ:
GR9501720500005050041544479, Προθεσμία καταβολής:
3/2/2020 . Αιτιολογία: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Σερβία»
και να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της επιχείρησης, η
πλήρης διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
TH
«8 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR BUS INDUSTRY
AND ACCESSORIES”, 04-06 Μαρτίου 2020 στην
Κωνσταντινούπολη. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου
4 ή 5 αστέρων σε δίκλινο δωμάτιο για δύο νύχτες με πρωινό,
δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση και μεταφορά
από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και αντίστροφα. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να
την στείλουν στο e-mail: fairs@etee.gr . Τα μέλη του ΕΤΕΕ
μπορούν να επισκεφθούν όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη
διάρκεια του έτους εντελώς δωρεάν. Για τις εταιρίες όπου δε
είναι μέλη του ΕΤΕΕ, με την επιβεβαίωση της συμμετοχής
πρέπει να καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120 για δύο άτομα. Το
ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η
κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό
120002002011660 (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200
2011 660). Για περισσότερες πληροφορίες: site:
www.etee.gr , τηλ: 211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr ,
fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη της Τουρκίας 1920 Μαρτίου 2020
Τουρκικό
Προξενείο
Θεσσαλονίκης,
Μεταξύ
των
ημερομηνιών 19 - 20 Μαρτίου
2020 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί
εκδήλωση
«
CO-MATCHING
BROKERAGE EVENT » από το KOCAELİ CHAMBER OF
INDUSTRY και στην Τουρκία – İzmit με την επιχορήγηση
του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην εκδήλωση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων
των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
Οχημάτων, μετάλλων και μηχανημάτων, πλαστικά, ελαστικά,
χημικών, κατασκευή και δομικά υλικά, ενέργεια, περιβάλλον,
ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών.
Παράλληλα με την εκδήλωση υπάρχει ειδική διοργάνωση
από το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, η οποία διαρκεί
3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 18 - 21
Μαρτίου 2020 ) το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας θα
καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε
εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (18 - 21
Μαρτίου 2020 ) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
https://comatching2020.b2match.io/ .
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από την Τούρκικη Πρεσβεία.
Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την
στείλουν Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης το αργότερο
μέχρι τις 04.03.2020 στο e-mail : thessaloniki@trade.gov.tr .

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)

η

7 ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Μαρούσι , Αθήνα
Ημερομηνία: 24-26 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά
Πληροφορίες: Site: www.rmi.gr , τηλ: 2109610135, e-mail:
info@rmi.gr
ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 24-27 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: Μόδα
Πληροφορίες: Site: https://www.athensfashiontradeshow.gr/
AGROTICA 2020
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 30 Ιανουαρίου - 02 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αγροτικά προϊόντα και εργαλεία
Πληροφορίες: Site: https://agrotica.helexpo.gr/
DETROP BOUTIQUE
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα – ποτά.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr,
gr.linkedin.com/in/sevikaffa/ τηλ: T. +30 2310 291201, 291142,
e-mail: detrop@helexpo.gr
Η

9 ARTOZYMA
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: : 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική, μηχανήματα, πρώτες
ύλες και εξοπλισμός, προϊόντα
Πληροφορίες:
Site:
https://artozyma.helexpo.gr/el/2020_Introduction
ATHENS HALF MARATHON & SPORTS SHOW
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο HELLEXPO MAROUSSI, Αθήνα
Ημερομηνία: : 19-21 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Αθλητισμός, Fitness, διατροφή, υγεία και τουρισμό
Πληροφορίες: Site: https://be-best.gr/events/athens-halfmarathon-sports-show-2020/
ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής
Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/
DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες: Site: www.syskevasia-expo.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr

PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια, ανακύκλωση
Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HEALTH
LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες:
Site:
www.chem-ecolink.gr
,
τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 13- 15 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Μηχανήματα & Τεχνολογίες Επεξεργασίας
Μετάλλου, Βιομηχανικός Εξοπλισμός, Βιομηχανική
Εργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://rota.gr/, τηλ: 2111801801

Διεθνείς Εκθέσεις
MODEKO 2020, INTERNATIONAL IZMIR FURNITURE
FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 4-8 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Έπιπλα και Είδη Σπιτιού
Πληροφορίες: site: www.musavirlikler.gov.tr, τηλ: +30 210
722 21 96 fax: 2107242948, e-mail: atina@ticaret.gov.tr
UNICERA
INSTANBUL
CERAMICS
KITCHEN EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 10-14 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Κεραμικά μπάνιου και κουζίνας
Πληροφορίες:
http://unicera.com.tr/index.aspx?ln=2

BATHROOM

site:

KITCHEN & BATHROOM FURNITURE AND BUILT-IN
DEVICES SPECIAL SECTION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 10-14 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Έπιπλα Μπάνιου και Κουζίνας
Πληροφορίες:
site:
http://cnrkitchenturkey.com/index.aspx?ln=2

Διεθνείς Διαγωνισμοί
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με προκηρύξεις κρατικών
διαγωνισμών Ιανουαρίου 2020 που αφορούν:
1.«Προμήθεια οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 380 700.00
«Obshtina Kyustendil» (Δήμος Kyustendil) 000261517
Δ/νση: pl. „Velbazhd“ No. 1, Kyustendil, 2500, Βουλγαρία
Web: www.kustendil.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Desislava Alaykova-Stoeva
Τηλέφωνο: +359 78551026, Φαξ: +359 550815
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ob porachki @ kustendil . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: ht tps:// kustendil . imeon
. bg :4443/ frmAOP . aspx
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και:
https :// kustendil . imeon . bg :4443/ frmAOP . aspx ?
FmPCYiznRKI%3 d = ATCuPFX 6 iqw %3 d
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 30/01/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι
αιτήσεις συμμετοχής μόνο Βουλγαρικά
2. «Προμήθεια επίπλων γραφείου»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 300 000.00
Severoiztochno darzhavno predpriyatie“ DP — gr.
Shumen» (Βορειοανατολική Κρατική Επιχείρηση "DP
- Shumen) 201617412
Δ/νση: ul. „Petra“ No. 1, Shumen 9700, Βουλγαρία
Web: www.sidp.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Neli Borisova, Atanaska
Atanasova
Τηλέφωνο: +359 54833123, Φαξ: +359 54833123
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office @ sidp . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// sidp . bg /
proektirane - dostavka - monta j - mebeli 2019/
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και:
http :// sidp . bg / proektiran e - dostavka - monta j - mebeli 2019/
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 30/01/2020 17:30.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Γλώσσα
που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
3. «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 762 661.14
(Γενικό Νοσοκομείο „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“ AD)
119502733
Δ/νση: bul. „Hristo Botev“ No. 1, Sliven 8800, Βουλγαρία
Web: www.mbal.sliven.net
Αρμόδιος για πληροφορίες: Radost Simeonova
Τηλέφωνο: +359 44611778, Φαξ: +359 44624326
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal . sl @ iradeum . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// zop . mbal . s liven . net /
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του
διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// zop . mbal .
sliven . net/ auction /86/
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 30/01/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην
προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

Διεθνείς Διαγωνισμοί (συνέχεια)
4. «Προμήθεια κονσερβοποιημένων προϊόντων»
άνευ ΦΠΑ): BGN 990 000.00
«Darzhavna agentsiya „Darzhaven rezerv ivoennovremenni
zapasi“» (Κρατική Υπηρεσία
κρατικών αποθεμάτων και αποθεμάτων πολέμου) 831913661
Δ/νση: ul. „Moskovska“ No. 3, Sofia 1000, Βουλγαρία
Web: http :// www . statereserve . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Radoslav Bozhkov
Τηλέφωνο: +359 29210259, Φαξ: +359 29877977
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rezerv @ statereserve . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
http :// www . statereserve . bg / bg / profil - na -kupuvacha /
obshhestveni - porchki / p -17-2019-dostavka - i - obnovyavane na - konservirani - xranitelni -produkti /
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. Και: http :// www . statereserve .
bg / bg / profil - na -kupuvacha / obshhestveni -porchki / p -172019-dostavka - i - obnovyavane -na - konservirani - xranitelni produkti /
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 03/02/2020 17:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
5. «Προμήθεια τεχνητών αρθρώσεων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 350 200.00
«Bolnitsa „Lozenets“» (Νοσοκομείο „Lozants“) 831901901
Δ/νση: ul. „Kozyak“ No. 1, Sofia 1407, Βουλγαρία
Web: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?
content_id=55
Αρμόδιος για πληροφορίες: Gergana Bozhilova
Τηλέφωνο: +359 29607217, Φαξ: +359 29624771
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hq @ uni -hospital . government . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
http :// www . lozenetz - hospital . bg / static . php ?
content id =55& order id =189
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και: http :// www . lozenetz - hos -pital . bg /
static . php ? content id =55& order id =189
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 03/02/2020 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
6. «Προμήθεια βιομηχανικού συστήματος τομογραφίας με
ακτίνες “Χ” για εργαστήριο 3D ψηφιοποίησης και μικροδομικής
ανάλυσης»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 896 667.00
«Institut po informatsionni i komunikatsionni tehnologii pri BAN»
(Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της
“Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών”) 175905727, Δ/νση: ul.
„Akad. Georgi Bonchev“, bl. 25A, Sofia 1113, Βουλγαρία, Web:
www . iict . bas . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: dots. Ivan Georgiev
Τηλέφωνο: +359 29796611, Φαξ: +359 28707273
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zopiict @ bas . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https :// sop . bg / iict . bas -739/# h
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και:https :// sop . bg / iict . bas -739/# h
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 03/02/2020 17:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: (+3592) 94479599447790, , στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/bg60 και στο
email: ecocom-sofia@mfa.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΧΩΡΩΝ
ΓΙΑ
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ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
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ΤΗΝ
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ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΥ
ΚΕΕΜ
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΕΕΜ/ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΔΑΒΑΚΗ

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.

