Οκτώβριος 2019 Έτος 18ο
Ενδιάμεση «Φθινοπωρινή» εκπτωτική περίοδος , 1 - 9
Νοεμβρίου 2019
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει εμπόρους και
καταναλωτές ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013 από
την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 έως και το Σάββατο 9
Νοεμβρίου 2019, θα ισχύσει η ενδιάμεση φθινοπωρινή εκπτωτική
περίοδος. Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες της
ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου είναι δεσμευτικές για τα
εμπορικά
καταστήματα
της
Μητροπολιτικής
Ενότητας
Θεσσαλονίκης και δεν επιτρέπεται παράταση της εκπτωτικής
περιόδου πέραν της 9ης Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των
εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής
των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση,
επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού
έκπτωσης. Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου
νόμου, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν (προαιρετικά)
την Κυριακή 3 Νοεμβρίου (πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης
φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου 2019).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019: 11 π.μ. – 6 μ.μ. Περισσότερες
πληροφορίες:
Εμπορικός
Σύλλογος
Θεσσαλονίκης
,
ΤΗΛ.2310548876, 2310547887,
FAX: 2310538263 e-mail:
empsylth@otenet.gr, ιστοσελίδα: www.tradesupport.gr .

Παράταση του χρόνου υλοποίησης και υποβολής αιτήματος
πληρωμής για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για
τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του
ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται α) ο χρόνος
εκπλήρωσης της υποχρέωσης για την υποβολή του πρώτου
αιτήματος πληρωμής και β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων. Σύμφωνα με την τροποποίηση η
προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε έργα που
ολοκληρώθηκαν μετά την προκήρυξη της Πρόσκλησης και πριν
την έκδοση της απόφασης ένταξης δεν εφαρμόζεται η τήρηση της
36μηνης προθεσμίας ολοκλήρωσης, από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Έργο τουλάχιστον ίσο με το
30%
του
εκάστοτε
εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
στους εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης
ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης –
πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες.
Η εν λόγω προϋπόθεση θεωρείται ότι τηρείται σε περιπτώσεις
έργων για τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης έχει
υλοποιηθεί έργο τουλάχιστον ίσο με 30% ή έχει ολοκληρωθεί το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό έχει υποβληθεί και
εγκρίθηκε. Δείτε τη σχετική Απόφαση στο σύνδεσμο
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191018_9h_trop_tour
_eksygxr.pdf
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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 .

ΑΑΔΕ: Πως θα διορθωθούν τα λάθη στις 120 δόσεις
Σε λάθη των ίδιων των φορολογουμένων αφορούν οι
περισσότερες περιπτώσεις για τις οποίες δεν κατέστη
δυνατή η ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Τα
λάθη αυτά θα επιχειρηθεί να διευθετηθούν, είτε διαμέσου
των αναλυτικών οδηγιών που θα αποστείλει η ΑΑΔΕ σε
όλες τις εφορίες, είτε κατά περίπτωση, διευκρινίζουν κύκλοι
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα,
από τις χιλιάδες των περιπτώσεων οφειλετών για τις οποίες
από λάθος δεν κατέστη η ένταξη τους στη ρύθμιση των 120
δόσεων, μόνο στις 95 περιπτώσεις η αιτία προέρχεται από
εσωτερικό σφάλμα του συστήματος TAXIS. (Πηγή: ΕΒΕΑ
e-News Letter/25.10.2019)

4η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης
μικρών αποσταγματοποιών.

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, λόγω της ένταξης επιπλέον
τριακοσίων είκοσι (320) επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού Π/Υ
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 22.822.015,58 ευρώ . Η συνολική
Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 77.476.383,17 ευρώ. Δείτε τη
σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191018_4h_apof_ent_er
g_ant.pdf

Με την εγκύκλιο με αριθ. Πρωτ. Ε. 2185 /21-10-2019 της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρέχονται
οδηγίες για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών
αποσταγματοποιών. Το κείμενο της εγκυκλίου βρίσκεται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://www.aade.gr/sites/default/files/201910/e2185_2019.pdf

Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών
Δικαιούχων και Κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική
κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» - 2η περίοδος υποβολών

Γραφείο υποστήριξης πολύ μικρών και μικρών
Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
καλούμενο CeMaO-misme, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του
τον Οκτώβριο 2019, στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης που
εγκρίθηκε από Τεχνική Γραμματεία του INTERREG
EUROPE, κατόπιν αιτήματος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και της
γραμματείας του έργου PURE COSMOS. Το γραφείο θα
λειτουργήσει με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,
του
Εμπορικού
και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης,
του
Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, του
Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης και
του ΟΚ!ΤHESS. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. θέλοντας να
υιοθετήσει στοιχεία της καλής πρακτικής της Σαξονίας Ανχαλτ σχετικά με ένα κέντρο υποστήριξης του
Επιχειρηματία που υλοποιεί το Ινστιτούτο Fraunhofer, σε
συνεργασία με την Τράπεζα Επενδύσεων της Σαξονίας Ανχαλτ (Kαλή Πρακτική 40 -Center of Competence 4.0),
θα λειτουργήσει πιλοτικά σε διάρκεια ενός έτους το
Γραφείο Υποστήριξης των πολύ μικρών και μικρών
Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
CeMaO-misme. H πιλοτική Δράση έχει ενταχθεί στο
Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης του PURE COSMOS, για
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το CeMaO
στοχεύει στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού
των επιχειρήσεων. Μέσα από το CEMaO, ένας
επιχειρηματίας μπορεί να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με
τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα, πριν απευθυνθεί στην
υπηρεσία One-Stop Liaison Office της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. θα
προσφέρει σε εννέα (9) πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή υπό ίδρυση, με έδρα στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας,
εργαστήρια
εκπαίδευσης, συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής και
Mentoring. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη στο
πώς μπορούν να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους
δεξιότητες και ψηφιακές υπηρεσίες, στο πως να
συγγράψουν ένα εφικτό και βιώσιμο Επιχειρηματικό
Σχέδιο και τέλος στο πώς να διεκδικήσουν
χρηματοδότηση.
Σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στην παρακάτω
διεύθυνση:
http://www.anatoliki.gr/el/26-anatoliki-ellinika/nea/809prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-pros-dynitikaofeloymenous-gia-symmetoxi-stis-ypostiriktikes-draseisse-ypo-systasi-i-kai-yfistamenes-poly-mikres-kai-mikresepixeiriseis

Δημοσιεύθηκε
Συμπληρωματικός
Προσωρινός
Κατάλογος
Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική
κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’
Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ, για τη δεύτερη (2η) περίοδο υποβολών,
σύμφωνα με τον οποίο αποφασίζεται:
- Η βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της
αξιολόγησης και βαθμολόγηση δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ (2.028)
επιχειρηματικών σχεδίων που προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο
αξιολόγησης, για την 2η περίοδο υποβολής, ανά ομάδα
περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων.
- Η κατάρτιση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου
Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης, για την 2η περίοδο υποβολής,
με επτακόσια εξήντα ένα (761) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια,
συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη)
18.501.103,14 ευρώ, κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση
τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη
ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων,
προσαυξημένη κατά 20%. Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης αυτών
των επιχειρηματικών σχεδίων, τα στοιχεία των οποίων
αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του
Καταλόγου, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή
15/11/2019 να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του
εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
- Η απόρριψη ως μη επιλέξιμων, ογδόντα επτά (87)
επιχειρηματικών σχεδίων, για την 2η περίοδο υποβολής, με
συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 2.106.080,21 ευρώ, τα
οποία βρίσκονται σε προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης
και κρίνονται μη επιλέξιμα λόγω μη πλήρωσης των τυπικών
προϋποθέσεων συμμετοχής ή/και λόγω εντοπισμού αναφοράς
στοιχείων σε μη επιτρεπόμενα πεδία του επιχειρηματικού σχεδίου.
- Η απόρριψη οκτώ (8) επιχειρηματικών σχεδίων, για την 2η
περίοδο υποβολής, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό
194.233 ευρώ, λόγω βαθμολογίας ή και για άλλο λόγο.
Δείτε
τη
σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191015_sympl_pros_pt
yx_b.pdf

Πιλοτική λειτουργία Γραφείου υποστήριξης πολύ
μικρών και μικρών Επιχειρήσεων, από την
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

24o Βαλκανικό Φεστιβάλ Κομμωτικής Τέχνης & Μακιγιάζ
ο

Η Ένωση Καταστηματαρχών και Κομμωτών Θεσσαλονίκης και Περιχώρων διοργανώνει το 24 Βαλκανικό Φεστιβάλ Κομμωτικής
Τέχνης & Μακιγιάζ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 17-18 Νοεμβρίου 2019 στο Grand Hotel Palace , Μοναστηρίου
ου
305. Σκοπός του 24 Φεστιβάλ που έχει γίνει θεσμός στην πόλη μας, είναι να φιλοξενήσει διακεκριμένους καλλιτέχνες από διάφορες
χώρες για να συνεργαστούν και να επιδείξουν την τέχνη τους στο Hair Styling, που δεν έχει όρια και σύνορα. Στην εκδήλωση θα
βραβευτούν για την Τεχνική , την Φαντασία και το Στυλ τους εκπαιδευόμενοι, και επαγγελματίες του είδους. Πληροφορίες τηλ.
2310858707, Αντιγονιδών – Κρυστάλλη 2.

Παράταση της κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής στο
Startups d.Day 2019
Λόγω της αυξημένης συμμετοχής των ενδιαφερομένων
επιχειρήσεων ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ανακοινώνει την παράταση
της κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής στο Startups d.Day
2019 έως τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, και ώρα 24:00. Το
Startups d.Day είναι ένας σύγχρονος διαγωνισμός για
νεοφυείς επιχειρήσεις, ο οποίος διοργανώνεται για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Το
Startups d.Day 2019 υλοποιείται στο πλαίσιο του digital
economy forum 2019: Leading Greece to Growth, το οποίο
θα διεξαχθεί στις 25.11.2019 στο ξενοδοχείο Athenaeum
InterContinental. Στόχος του Startups d.Day 2019 είναι να
αναδείξει και να βραβεύσει καινοτόμες ελληνικές, νεοφυείς
επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν την Ψηφιακή Τεχνολογία
και δημιουργούν πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις, τα
οποία απευθύνονται στη διεθνή αγορά. Σε ποιους
απευθύνεται:
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ελληνικές
νεοφυείς επιχειρήσεις, που αξιοποιούν την Ψηφιακή
Τεχνολογία. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν προϊόν/ λύση,
είτε έτοιμο/ η είτε σε πιλοτική λειτουργία (proof of concept),
προκειμένου να συμμετάσχουν. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι
θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το
προϊόν/ λύση τους σε επενδυτές, funds, επιχειρηματίες,
συμβούλους επιχειρήσεων, πελάτες, κ.ά., στο πλαίσιο του
συνεδρίου, να δικτυωθούν με ανθρώπους και εταιρείες που
μπορούν να τους βοηθήσουν στην προσπάθεια τους, ενώ
για τις διακριθείσες εταιρείες θα υπάρχουν επιπλέον οφέλη,
κυρίως όσον αφορά στην προβολή τους. Τι θα κερδίσουν οι
διακριθείσες εταιρείες:
• Δωρεάν Εγγραφή στο ΣΕΠΕ.
• Δωρεάν Συνδρομή στο ΣΕΠΕ για το έτος 2020.
• Δυνατότητα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις σε
συνεργασία με το ΣΕΠΕ.
• Ευκαιρίες Δικτύωσης με Επιχειρήσεις - Μέλη του ΣΕΠΕ για
μελλοντικές συνεργασίες.
• Ευκαιρίες Δικτύωσης με εξειδικευμένους επενδυτές και
σχετικά funds.
• Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν startups
επιχειρήσεις από τις επιχειρήσεις CISCO, ΙΒΜ, LENOVO,
ORACLE, κ.ά. Η συνολική αξία των υπηρεσιών για
συμμετοχή στις εν λόγω πρωτοβουλίες εκτιμάται άνω των
130.000 €.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν
ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται την τελευταία 5ετία και
μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: startups@sepe.gr. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το Startups d.Day 2019 μπορείτε να βρείτε στο
deforum.sepe.gr .

Ημερίδα με Θέμα: «Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα Προτάσεις για ένα σύγχρονο δικαστικό σύστημα» Τρίτη
29 Οκτωβρίου
Ο Πρόεδρος της διαΝΕΟσις, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, σας
προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα:

«Η Δικαιοσύνη στην

Ελλάδα-Προτάσεις για ένα σύγχρονο δικαστικό σύστημα». Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου και
ώρα 18:00, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» στο Μέγαρο
ης

Μουσικής Θεσσαλονίκης (25 Μαρτίου&Παραλία). (Το βιβλίο
«Η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα-Προτάσεις για ένα σύγχρονο
δικαστικό σύστημα» των εκδόσεων διαΝΕΟσις θα διατίθεται
δωρεάν). Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 213 002 3000,
email: info@dianeosis.org .

Art, Science & Technology Έκθεση
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens
Digital Arts Festival, διοργανώνει, 14 – 17 Νοεμβρίου 2019, 10:00
– 22:3, την νέα Art, Science & Technology Έκθεση, το Extending
Reality | Coexistence Art, Science, Technology, στο Ίδρυμα
Ευγενίδου Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, στην Αθήνα. Είσοδος
Ελεύθερη. Η νέα αυτή διοργάνωση έχει σκοπό να αναδείξει τη
δυναμική των σύγχρονων μέσων στην καθημερινή ζωή μέσα από
ένα διασκεδαστικό και διαδραστικό πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα
φεστιβάλ γεμάτο εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους φίλους, που
θέλουν να μάθουν και να βιώσουν όλους τους σύγχρονους
τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η συνύπαρξη της
Τέχνης, της Τεχνολογίας και της Επιστήμης. Το πρόγραμμα του
Extending Reality | Coexistence Art, Science, Technology θα
αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και
τα όριά της, παρουσιάζοντας το σημείο που τέμνεται ο φυσικός με
τον ψηφιακό κόσμο δημιουργώντας έναν υβριδικό χώρο ανάμεσα
στην εικονική και την φυσική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα θα
περιλαμβάνει διαδραστικές εγκαταστάσεις, AR και VR έργα,
games, εργαστήρια, 360 παραστάσεις και προβολές. Ανάμεσα
στα έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που θα
παρουσιαστούν, θα είναι η νέα διαδραστική εγκατάσταση Black
Hole του Γιάννη Κρανιδιώτη(GR), ένα γλυπτό με ήχο και φως
εμπνευσμένο από τη γεωμετρία της μαύρης τρύπας. Επίσης, σε
μια από τις πρώτες παγκόσμιες εμφανίσεις του και, φυσικά, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα φιλοξενηθεί στον χώρο του
Ιδρύματος Ευγενίδου, το Human I της Saint Machine (RO)* που
εξετάζει τα νέα μοντέλα συνεργατικών συμπεριφορών τα οποία
διευκολύνονται από την τεχνολογία. Ειδικά για τη συγκεκριμένη
διοργάνωση και χώρο, δημιουργήθηκε ένα έργο VR, το Rendezvous του Fabien Prioville, χορευτή της Pina Bausch, (FR) με
συμπαραγωγό το Tanzhaus NRW που επαναπροσδιορίζει τον
σύγχρονο χορό και τον παραδοσιακό χώρο του θεάτρου. Το Time
Panorama είναι ένα ακόμα VR έργο του πολυβραβευμένου
καθηγητή Tao Ya Lun (TW) που μας έρχεται από την Ταϊβάν και
βασίζεται στην ιδέα ότι κόσμος αποτελείται από αυταπάτες
δίνοντάς μας μια πανοραμική προβολή επιθυμιών. Περισσότερες
πληροφορίες
:
http://www.adaf.gr/el/?utm_source=newsletter&utm_medium=ema
il&utm_campaign=%CE%9Dew%20Art%2C%20Science%20%26
%20Technology%20Exhibition%20Extending%20Reality

Ενημερωτική εκδήλωση «Industry 4.0: Βήματα και
τεχνολογίες για την ταχεία προσαρμογή των
επιχειρήσεων» την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα
15:00 στο ΕΒΕΘ, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ευχαρίστως
σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση: «Industry
4.0: Βήματα και τεχνολογίες για την ταχεία προσαρμογή των
επιχειρήσεων», την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα
15:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29.
H 4η βιομηχανική επανάσταση, με τις κοσμογονικές εξελίξεις
της τεχνολογίας, φέρνει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με μια
σειρά αλλαγών και προκλήσεων. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, θα παρουσιασθούν αναλυτικά τα θέματα που
αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων,
στις λύσεις αυτοματοποίησης και ευφυίας στις διαδικασίες
παραγωγής, στις απαιτήσεις μετάβασης σε «έξυπνες»
μονάδες παραγωγής κ.α. Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών,
που όλοι προέρχονται από τον επιχειρηματικό στίβο, θα
ακολουθήσει συζήτηση με το ακροατήριο. Οι ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την online δήλωση για
τη δωρεάν συμμετοχή τους μέχρι και την Τρίτη 29
Οκτωβρίου
2019
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Ruj28NzbOs
bsRkvyZi4Im1Ak3ZsQs408JLXGt3Jc7CSh5A/viewform. Για
οποιαδήποτε συμπληρωματική ενημέρωση, μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και
Εκδόσεων, στο ΕΒΕΘ, τηλ. 2310-370132.

Προκήρυξη προγράμματος – σεμιναρίου «Η προστασία της
δημιουργικής επιχείρησης»
Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης,
ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη
Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική
Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό
σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη Πέμπτη
14/11/2019 και ώρα 16:30-21:30, την Παρασκευή 15/11/2019
και ώρα 16:30-21:30 καθώς και το Σάββατο 16/11/2019 και
ώρα 9:30- 15:30, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) ΑΠΘ. Επίσης οι συμμετέχοντες θα
λάβουν αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
Κόστος συμμετοχής: Εκπαιδευόμενος 100 ευρώ. Ασκούμενος
(δικηγόρος) 70 ευρώ. Νομικό πρόσωπο 130 ευρώ. Σκοπός του
προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με
επίκαιρα νομικά ζητήματα σχετικά με την προστασία της
δημιουργικής δραστηριότητας της επιχείρησης τόσο υπό την όψη
της διασφάλισης μιας απρόσκοπτης από αθέμιτες παρεμβάσεις
παρουσίας της στην αγορά, όσο και υπό την όψη της
προστασίας των άυλων αγαθών που αυτή δημιουργεί.
Ειδικότερες πτυχές του προγράμματος αφορούν το δίκαιο του
σήματος, του αθέμιτου ανταγωνισμού και της πνευματικής
ιδιοκτησίας, καθώς και την ποινική και φορολογική προστασία
της επιχειρηματικής καινοτομίας. Οι νομοθετικές εξελίξεις στο
πεδίο αυτό είναι συνεχείς και σημαντικές, προερχόμενες
συνήθως από το δίκαιο της ΕΕ, ενώ τα συγκεκριμένα θέματα
απασχολούν διαρκώς και τη δικαστηριακή πράξη, ακριβώς γιατί
οι συναλλακτικές πρακτικές των επιχειρήσεων εξελίσσονται, με
αποτέλεσμα να παράγεται νομολογία, η εξοικείωση με την οποία
σε συστηματική βάση είναι απαραίτητη τόσο για τον έμπειρο όσο
και για το νέο νομικό. Ως εκ τούτου, ο επιμορφωτικός χαρακτήρας
του σεμιναρίου και η συμβολή του στη Διά Βίου Μάθηση
προκύπτουν με ιδιαίτερη ενάργεια. Το σεμινάριο απευθύνεται σε
πτυχιούχους, ασκούμενους, δικηγόρους, και γενικότερα σε
επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την 31/10/2019. Λόγω
περιορισμένου
αριθμού
θέσεων
θα
τηρηθεί
σειρά
προτεραιότητας. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα
χορηγηθούν στους συμμετέχοντες: (α) Βεβαίωση συμμετοχής ή
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες(1,5
ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του
Εργαστηρίου https://www.law.auth.gr/el/anti-corruption/10292 ή
να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
anti-corruption@law.auth.gr .

Ημερίδα με Θέμα: Επιχειρηματικότητα Πέμπτη 7 Νοεμβρίου
2019

Μάθετε τις συνήθειες των δισεκατομμυριούχων, των
παγκόσμιων ηγετών και του κορυφαίου 1% των
διευθύνοντων συμβούλων - Ένα Σεμινάριο Υψηλών
Επιδόσεων από την ιρλανδική εταιρεία High
Performance Strategy Europe (HPSE) λαμβάνει χώρα
στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα στις 2
Νοεμβρίου
Οι Thomas και Stuart Leamy, ομάδα στη ζωή και την
εργασία, έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της
τελευταίας δεκαετίας παρέχοντας τις επαγγελματικές τους
υπηρεσίες σε περισσότερες από 50 χώρες. Ως ειδικοί
σύμβουλοι στον τομέα του Nation Branding (Εθνική
Ταυτότητα), έχουν συνεργαστεί με αρχηγούς κρατών,
δισεκατομμυριούχους
και
κορυφαίους
διευθύνοντες
συμβούλους σε πέντε ηπείρους. Πλέον, λειτουργούν σε
συνεργασία μια νέα και συναρπαστική εταιρεία στρατηγικών
συμβούλων, εκμεταλλευόμενοι την τεράστια εμπειρία τους.
Το πρωί του Σαββάτου, 2 Νοεμβρίου, η HPSE είναι στην
ευχάριστη θέση να φιλοξενήσει το πρώτο Σεμινάριο
Υψηλών Επιδόσεων στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα
μοναδικό συναρπαστικό πρωινό εργαστήρι 3 ωρών που θα
προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να
εκτεθούν σε ένα πραγματοποιήσιμο σχέδιο που περιέχει μια
πληθώρα συνηθειών που προέρχονται από τους πιο
επιτυχημένους ηγέτες του επιχειρηματικού και πολιτικού
κόσμου. Οι προηγούμενοι συμμετέχοντες το περιέγραψαν
ως «...επαναστατικό λόγω του πρακτικού τρόπου
διδασκαλίας και της ευκολίας εφαρμογής.». Η συμμετοχή
είναι ανοιχτή για όλα τα φιλόδοξα άτομα, αλλά ο αριθμός
των θέσεων είναι πολύ περιορισμένος. Η ζήτηση
αναμένεται να υπερβεί τις διαθέσιμες θέσεις, επομένως η
έγκαιρη κράτηση μέσω του ιστοτόπου της εταιρείας EVENTBRITE or www.HPmasterclass.com/athens - το
συντομότερο δυνατόν, είναι ο μόνος τρόπος για να
εξασφαλίσετε τη θέση σας. Αυτή η αποκλειστική
συγκέντρωση έχει σχεδιαστεί για άτομα με υψηλό κίνητρο
από όλα τα επαγγέλματα. Στα θέματα που καλύπτονται
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: Διαπραγμάτευση &
Επηρεασμός, Τεχνικές Ενεργειακής Διαχείρισης, Κυριαρχία
Νοοτροπίας,
Στρατηγική
Επίτευξης
Στόχων
και
Τελειοποίηση Παραγωγικότητας & Εστίασης. Thomas
Leamy Director | Global High Performance Strategist High
Performance Strategy Europe Ltd (HPSE) Τ: +30-694-9509008 (Greece) | T:+353-86-070-3089 (Ireland),
E:
tl@hpmasterclass.com | www.HPmasterclass.com/athens
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Η ομάδα του Inefan συνεχίζοντας τις δράσεις της για 5 συνεχή
χρονιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα την επιχειρηματικότητα την
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 17.30-21.00 στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα διάφορες startup
επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν το έργο τους και θα απαντήσουν
σε ερωτήσεις του κοινού.

Ζήτηση συνεργασίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η εμιρατινή εταιρεία DYNAMIC VISION ενδιαφέρεται για
συνεργασία με ελληνικές εταιρίες που παράγουν κ εξάγουν
μπισκοτοειδή και σοκολατοειδή προϊόντα κατάλληλα ως
συνοδευτικά καφέ
Λεπτομέρειες αίτησης επιχειρηματικής συνεργασίας:
Εταιρία: DYNAMIC VISION
Τύπος: Zήτηση
Κατηγορία
Προϊόντος:
Προϊόντα
αρτοποιίας,
ζαχαροπλαστικής
η
μπισκοτοποιίας, Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής
που περιέχουν κακάο.
Χώρα ενδιαφέροντος: ΗΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ Ημερομηνία: 16/10/2019
Πληροφορίες εταιρίας : Tηλέφωνο: 00420558432029 Φαξ :
00420732299900 E-mail:jmatera@seznam.cz
Πηγή:agora.mfa.gr (News LETTER 21/10/19)

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει τη
διοργάνωση του
8ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού
Φόρουμ, στις 27-28 Νοεμβρίου 2019. Το Φόρουμ, το
οποίο αποτελεί την ετήσια εκδήλωση-ναυαρχίδα του
Α.Ε.Ε., συγκεντρώνει, κάτω από την ίδια στέγη,
ελληνικούς και αραβικούς παράγοντες, με στόχο τη
δημιουργία διμερών επιχειρηματικών σχέσεων αλλά και
περαιτέρω ανάπτυξη των υφισταμένων, εστιάζοντας σε
τομείς που άπτονται του ενδιαφέροντος τόσο της
ελληνικής όσο και της αραβικής πλευράς, σε μία αφορμή
εορτασμού των 40 χρόνων από την ίδρυση του
Επιμελητηρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδρίες με
παρουσιάσεις και διαβουλεύσεις επί στρατηγικών θεμάτων
και διμερείς συναντήσεις Β2Β σε όλους τους
επιχειρηματικούς τομείς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
δηλώσουν τη συμμετοχή τους
στο σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjz9BU4sjeh
TMJrwS3zj8e0ehRyNK4p5pvSTv_CVRkuWTew/viewform .
Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής: Παρασκευή, 15
Νοεμβρίου 2019, στις 16:00

Ζήτηση συνεργασίας από την Τσεχία.
Η εταιρεία
ΜAT Investic s.r.o. ζητάει συνεργασία με
παραγωγούς ελληνικών καλλυντικών, σαπουνιών, κεριών,
αξεσουάρ μόδας και σπιτιού.
Λεπτομέρειες αίτησης επιχειρηματικής συνεργασίας:
Εταιρία: ΜAT Investic s.r.o. Τύπος: Zήτηση
Κατηγορία
Προϊόντος: Λίπη και λαδιά ζωικά ή φυτικά, αιθέρα έλαια και
ρητινοειδή, προϊόντα αρωματοποιίας, σαπούνια, οργανικές
ουσίες επιφανειακής δράσης, κεριά και παρόμοια είδη.
Χώρα ενδιαφέροντος: ΤΣΕΧΙΑ Ημερομηνία: 16/10/2019
Πληροφορίες εταιρίας :
E-mail:andreas@dynamicvision
Web:http://www.dynamicvision.ae
Πηγή:agora.mfa.gr (News LETTER 21/10/19)

Επιχειρηματικά Νέα
Ενημέρωση από την Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην
Αθήνα για επενδυτικές ευκαιρίες στο Μαυροβούνιο
Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η οικονομική συνεργασία
μεταξύ των χωρών μας η Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην
Αθήνα (Τηλ: +302107241212, Fax: +302107241076, email:
greece@mfa.gov.me,
site:
www.mvp.gov.me,
https://www.facebook.com/embassyofmontenegroinathens/ )
απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
έγγραφα που παρέχουν μια γενική εικόνα του επιχειρηματικού
και επενδυτικού περιβάλλοντος στο Μαυροβούνιο, με
συνδέσμους προς τα βασικά θεσμικά όργανα, επιχειρηματικές
ενώσεις και τομεακές επαφές, ειδικότερα :
• "Επενδύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες του
Μαυροβουνίου - MIBO"
(Πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων,
διάφοροι
τομείς
και
δυνατότητες
συνεργασίας,
4η
έκδοση,
Ιούλιος
2019)
http://www.mvp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx
?rId=343160&rType=2
• "Αγωγός ενιαίου έργου του Μαυροβουνίου - SPP"
(Κατάλογος έργων υποδομής που θα υποστηριχθούν από
κοινοτικούς πόρους και διεθνείς τράπεζες)
http://www.srp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?
rid=232078&rType=2&file=SPP%20-%20Montenegro.pdf
• "Μαυροβούνιο - Οικονομικό Ι.Δ."
Συνοπτική επισκόπηση χρήσιμων συνδέσεων οικονομίας και
επιχειρήσεων και στατιστικών στοιχείων
http://www.mvp.gov.me/rubrike/ED/Ekonomska-diplomatija/.
Τα έγγραφα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων και
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr) ,
στη διαδρομή πληροφοριακό υλικό – επιχειρηματικά νέα.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πόλη: Περίπτερο 12 ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 26/10-03/ 11/2019
Εκθέματα: Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας
Πληροφορίες: Αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.pagritiaekthesi.gr ή
επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 2810213318 & 6932430433.
ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου.
Ημερομηνία: 6-9 Νοεμβρίου 2019.
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.php
/gr/
Η

7
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ: 210
9010040, e-mail: info@omind.gr
Η

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2019.
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/el/truckvan-expo/ , τηλ: 210 9010040, e-mail: info@omind.gr
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ALFAEXPO
Πόλη: Τρίπολη.
Ημερομηνία: 13-17 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: www.peloponnisosexpo.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

Παράταση προθεσμιών
Τη μετάθεση μέχρι το τέλος του έτους όλων των προθεσμιών
για την ηλεκτρονική καταχώρηση από τα νομικά πρόσωπα
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) των στοιχείων των
Πραγματικών Δικαιούχων τους, ζητά, με επιστολή προς τον
υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και το Γενικό
Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι,
σύμφωνα με τον κ. Κόλλια, να έχει προηγηθεί η έκδοση νέων
οδηγιών και να έχουν ληφθεί υπόψη τα ερωτήματα, που έχουν
τεθεί, και οι ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας, καθώς και να
επανεξεταστεί το ύψος ή η ολοσχερής κατάργηση του ετήσιου
τέλους. (Πηγή: ΕΒΕΠ – ενημέρωση 25.10.2019).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Γερμανία
απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με προκήρυξη

διεθνούς

διαγωνισμού που αφορά την ανακατασκευή/επέκταση του
στρατιωτικού αεροδρομίου της Νατοϊκής Αεροπορικής Βάσης
Geilenkirchen, στην ομώνυμη πόλη της Βόρειας ΡηνανίαςΒεστφαλίας (ΒΔ Γερμανία). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής:29/10/2019 στην Υπηρεσία:
Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, -Referat 424-,
Postfach 5171, 65726 Eschborn
Τηλέφωνο: +49-6196/908-2257 Fax: +49-6196/908-11 2257

Γερμανία
του
κλάδου
μετάλλων,
μεταλλικών

Επιχειρηματική
αποστολή
στην
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 4 - 7 Δεκεμβρίου
2019

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή στο Σβέρτε (Schwerte) και στο
Ντόρτμουντ, στις 6-8 Νοεμβρίου 2019, με σκοπό τις επαφές με
Γερμανικές επιχειρήσεις από τους κλάδους σιδηροβιομηχανίας,
επεξεργασίας μετάλλων, μεταλλικών κατασκευών, συναφών
μηχανημάτων. Ο στόχος της Αποστολής είναι διπλός, αφενός η
απόκτηση τεχνογνωσίας για τις εξελίξεις στη Γερμανία στους κλάδους
σιδηροβιομηχανίας, παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων, την
έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, και αφετέρου η
επιχειρηματική δικτύωση και η αναζήτηση δυνατοτήτων και ευκαιριών
συνεργασίας με γερμανικές εταιρίες, τεχνολογικά Ιδρύματα και Φορείς
σε μία περιοχή της Γερμανίας με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα
στους τομείς αυτούς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα
διοργανωθούν επιχειρηματικές εκδηλώσεις για συναντήσεις και
συζητήσεις Β2Β με γερμανικές επιχειρήσεις των περιοχών Σβέρτε και
Ντόρτμουντ, στις οποίες οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να
προβάλουν τη δραστηριότητά τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να
υποβάλουν προτάσεις και διερευνήσουν το έδαφος για συμπράξεις,
joint-ventures, μεταφορά τεχνογνωσίας, συμπαραγωγή, συνεργασία
σε έργα και εφαρμογές καινοτομίας, κλπ. Παράλληλα, θα
πραγματοποιήσουν
επισκέψεις
σε
Ερευνητικά
Ινστιτούτα,
εξειδικευμένους Τεχνολογικούς Οργανισμούς, καθώς και σε
εργοστάσια Γερμανικών εταιριών, διευρύνοντας γνώσεις αλλά και
επαφές με παράγοντες της Γερμανικής αγοράς στους συγκεκριμένους
κλάδους. Σημειώνεται ότι η Αποστολή γίνεται με πρωτοβουλία του
Δημάρχου του Σβέρτε κ. Αξουργού, ο οποίος προωθεί τη διμερή
επιχειρηματική συνεργασία και με την υποστήριξη της Προξένου της
Ελλάδας και του Γραφείου Ο.Ε.Υ. στο Ντύσσελντορφ. Κόστος
συμμετοχής: Mέλη: 1ο άτομο 350€, πρόσθετο άτομο 200€ (+ΦΠΑ).
Μη Μέλη: 1ο άτομο 500€, πρόσθετο άτομο 300€ (+ΦΠΑ).
Περιλαμβάνονται: - τοπικές μεταφορές στο Σβέρτε και στο Ντόρτμουντ,
- γεύματα, δεξίωση δικτύωσης, - οργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης
και συναντήσεων Β2Β με γερμανικές εταιρίες, - οργάνωση επισκέψεων
σε τοπικές επιχειρήσεις. Δεν περιλαμβάνεται: αεροπορικό εισιτήριο,
ξενοδοχείο. Δηλώσεις συμμετοχής στο y.patsiavos@ahk.com.gr
μέχρι 29/10/19. Πληροφορίες: κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager,
τηλ. 2106419026, 6945234747

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα
μας
ενημερώνει ότι μεταξύ των ημερομηνιών
4-7
Δεκεμβρίου 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί
Διεθνής Έκθεση PLAST EURASIA ISTANBUL 2019.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς βιομηχανίας πλαστικών, χημικών και
πρώτων υλών, συσκεών θερμότητας και ελέγχου,
καλουπιών, ανακύκλωσης, προϊόντων και τεχνολογίας
πλαστικών Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι
εταιρείες θα επιλεγούν από το Υπουργείο Οικονομικών
της Τουρκίας και όχι από το Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Τουρκίας
στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της
έκθεσης το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα
καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από
κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5
αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς
το αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες
ημερομηνίες (3-6 Δεκεμβρίου 2019) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν
να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά
τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://plasteurasia.com/en/
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση
πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να
την στείλουν στην Πρεσβεία της Τουρκίας το
αργότερο μέχρι τις 04.11.2019 στο φαξ 210 72 42
948 ή στο e-mail atina@tigaret.gov.tr

Επιχειρηματική
Αποστολή
στη
σιδηροβιομηχανίας,
επεξεργασίας
κατασκευών, μηχανημάτων

Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την περιμετρική προστασία χώρου, περίφραξη κι ασφάλεια κτιρίου Νυρεμβέργη, 14 – 16
Ιανουαρίου 2020
H Perimeter Protection, η οποία θα πραγματοποιηθεί για έκτη φορά στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης από 14 έως 16
Ιανουαρίου 2020 συνδυάζει συστήματα περιμετρικής προστασίας χώρου κι ασφάλειας σε τόσο εκτενή και πρακτικό τρόπο όσο. Η
Perimeter Protection αποτελεί τη μοναδική έκθεση που παρουσιάζει τις τελευταίες καινοτομίες κι εξελίξεις στα ηλεκτρονικά και
μηχανικά προϊόντα και συστήματα για περιμετρική προστασία χώρου κι ασφάλεια κτιρίων συγκεντρωμένα σε ένα μέρος.
Η μεγάλη αποδοχή κι ανοδική πορεία της νέας αυτής έκθεσης αποδεικνύεται κι από την κατακόρυφα διαρκώς αυξανόμενη
συμμετοχή επισκεπτών κι εκθετών. Περισσότεροι από 3,600 αξιωματικοί ασφαλείας από τις τοπικές κι υπεραστικές μεταφορές,
αεροδρόμια, γήπεδα ποδοσφαίρου, βιομηχανικές μονάδες, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αστυνομία, ένοπλες
δυνάμεις, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές υπηρεσιών κτιρίου αναζητούν κάθε δύο χρόνια ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην
περιμετρική προστασία χώρου κι ασφάλεια κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η Perimeter Protection παρουσιάζει ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας για
περιμετρική προστασία κι ασφάλεια κτιριακών εγκαταστάσεων στον εμπορικό, δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα τις
παρακάτω ομάδες προϊόντων. -Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. -Συστήματα συναγερμού, παρακολούθησης, ελέγχου
πρόσβασης, βίντεο, εξωτερικού φωτισμού, τεχνολογία ηλεκτρονικής ασφάλειας κι άμυνας -Συστήματα παθητικής ασφάλειας.
Ολοκληρωμένα συστήματα περιμετρικής προστασίας χώρου, δομικά προϊόντα, εξαρτήματα κι αξεσουάρ περίφραξης, βιδωτές
εφαρμογές και μπουλόνια, συστήματα κι αξεσουάρ κεντρικής εισόδου, συστήματα ελέγχου πρόσβασης κι αποκλεισμού εισόδου,
συστήματα ανίχνευσης κι άμυνας, εργαλεία/μηχανήματα. Τη δυναμική της έκθεσης συμπληρώνει το νέο forum στο πλαίσιο της
Perimeter Protection 2020, το οποίο προσφέρει σε εταιρίες και φορείς τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τις
εξειδικευμένες γνώσεις τους για τις νέες τεχνολογίες ασφάλειας και περίφραξης σε εμπορικούς επισκέπτες κι άλλους συμμετέχοντες.
Το forum οργανώνεται σε συνδυασμό με το Σύνδεσμο για Τεχνολογία Ασφάλειας (Association for Security Technology VfS)
διασφαλίζοντας ότι οι παρουσιάσεις θέτουν στο επίκεντρο καινοτόμες προσεγγίσεις και λύσεις. Ώρες λειτουργίας της Perimeter
Protection 2020: 14 – 15 Ιανουαρίου: 9 π.μ.- 6 μ.μ., 16 Ιανουαρίου: 9 π.μ.- 5 μ.μ. Φροντίστε λοιπόν να προγραμματίσετε την
επίσκεψή σας στο μεγάλο αυτό γεγονός και προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήρια εισόδου μέσω του γραφείου της Έκθεσης
Νυρεμβέργης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα ενημερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για μετάβαση και διαμονή μέσω του
ταξιδιωτικού γραφείου του ομίλου μας Travel4Fairs, με εξαιρετικές τιμές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με εύκολη πρόσβαση στο
εκθεσιακό της Νυρεμβέργης.
Nuernberg Messe Greece, Γραφεία Έκθεσης Νυρεμβέργης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 Γέρακας/Π.Χαλανδρίου,
Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@nuernbergmesse.gr , www.nuernbergmesse.gr , Travel4Fairs – Ταξιδιωτικό
τμήμα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527, e-mail: info@t4f.gr , www.t4f.gr , ώρες λειτουργίας 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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ΟΛΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΟΝΑΤΟΣ
ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ.2413504379
05/11/19
Α΄
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ(ΧΩΡΙΣ
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05/11/19
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ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ
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ΤΗΝ
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ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ(CPV
33130000-0
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ) ΤΗΛ.2313327812
06/11/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΥΛΙΚΩΝ
ΚΛΠ,
ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ.210-8916264
06/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ»
«ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΕ
ΟΡΚΩΤΟΥΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΤΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» ΤΗΛ.2313308154
07/11/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2
ΓΡΑΦΕΙΩΝ,14
ΕΡΜΑΡΙΩΝ,14
ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΩΝ,1
ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ
ΚΑΝΑΠΕ,15
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
3
ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ
ΤΗΛ.2310515960
07/11/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION ΤΗΛ.2310515960
07/11/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛ.2310515960
11/11/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΓΙΑ
ΩΡΛ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ.2310381080
18/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
(ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟΥ)
ΚΑΙ
ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ
ΤΗΛ.2428045737
19/11/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΑΙ 2020 ΤΗΛ.210-8916263
22/11/19
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ
ΔΩΜΑΤΩΝ(ΠΡΑΣΙΝΟ
ΔΩΜΑ
ΣΤΟ
32ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)»
ΤΗΛ.2313318453
05/12/19
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΚΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ
ΟΔΟ
ΙΚΤΙΝΟΥ
5»
ΤΗΛ.2313318453
06/12/19
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ,
ΑΡΧΙΤΕΚΟΤΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ
ΟΔΟ
ΣΥΓΓΡΟΥ
31»
ΤΗΛ.2313318453

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
424 ΓΣΝΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
424 ΓΣΝΕ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
671

13/12/19
ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
Η
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ,
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΥΟΥ
ΥΠΕΘΑ
ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΛ.210-8705010





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.

