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Τον Ιούνιο η λειτουργία της πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας
Αν και ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας τέθηκε σε ισχύ από τις 30 Απριλίου, εντούτοις η πλατφόρμα για τους
«κόκκινους» δανειολήπτες, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για να τη ρύθμιση του χρέους τους, δεν πρόκειται να ανοίξει πριν
από τα τέλη Ιουνίου.
Ο λόγος; η ολοκλήρωση της πλατφόρμας προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν, περισσότερο, λειτουργική. Μάλιστα όσο θα διαρκεί
η διαδικασία για τη ρύθμιση θα υπάρχει προσωρινή προστασία του δανειολήπτη από το ενδεχόμενο πλειστηριασμού.
Αυτά τόνισε κατά τη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η προϊσταμένη του νομικού
τμήματος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση.
Το ύψος της συνολικής οφειλής του δανειολήπτη (όχι μόνο το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο, αλλά και κεφαλαιοποιημένοι τόκοι και τυχόν
έξοδα εκτέλεσης, τη ρύθμιση των οποίων αιτείται ο οφειλέτης) δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 130.000 ευρώ ανά πιστωτή για
τα στεγαστικά δάνεια.
Στο μεταξύ, έντονη κινητικότητα παρατηρείται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τη ρύθμιση χρεών προς την εφορία και τα Ταμεία,
καθώς πολλοί είναι εκείνοι που σπεύδουν να αξιοποιήσουν τα ευνοϊκά μέτρα των 120 δόσεων.
Όπως έκανε γνωστό ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης 38.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα
έχουν υποβάλει αίτηση για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και 31.000 προς την εφορία.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι 30.000 είναι φυσικά πρόσωπα.
Οι μικρομεσαίοι αδικούνται
«Οι ΜμΕ νιώθουν πως αδικούνται καθώς για αυτούς ο αριθμός των δόσεων προς την εφορία δεν ξεπερνά τις 24, για τακτικές, και τις
36 δόσεις, για έκτακτες φορολογικές οφειλές» τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας πως για
ακόμη φορά δεν υπάρχει πρόβλεψη επιβράβευσης για τους ενημερωμένους φορολογούμενους και τους συνεπείς εργοδότες.
«Αυτό που ζητάμε μετ΄ επιτάσσεως πέρα από τις ρυθμίσεις, που έχουν ημερομηνία λήξης, είναι μόνιμα μέτρα και προπάντων να
μειωθεί η φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων για να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική» ανάφερε ο κ. Καπνοπώλης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ
και το ICBS Thessaloniki Business College σας προσκαλούν
σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «ΛΙΤΣΑ ΦΩΚΙΔΗ» του ICBS Thessaloniki Business College
την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00
με θέμα:
«Η Δημιουργία Αξίας μέσω αξιοποίησης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, αναγκαιότητα επιβίωσης για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις»
Είσοδος Ελεύθερη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ

Πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση δικτύωσης “Brokerage
Event”, έργο BLUE_BOOST, Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2019
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
προσκαλεί Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς
Επιχειρήσεις (Start-Up) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(ΠΚΜ), που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της Γαλάζιας
Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες και σχετικές δραστηριότητες,
όπως μεταποίηση - εμπορία ψαριών, κατασκευή διχτυών κ.α.),
καθώς επίσης φορείς κι επιχειρήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν
ως Πάροχοι Τεχνογνωσίας προς τις παραπάνω ΠΜΜΕ / Start-Up, να
συμμετάσχουν στην εκδήλωση δικτύωσης - διαμεσολάβησης
“Brokerage Event”, που θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου BLUE_BOOST, στη Θεσσαλονίκη, στις
05.06.2019. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΒΕΘ διοργανώνει την εκδήλωση
δικτύωσης - διαμεσολάβησης “Brokerage Event”, την Τετάρτη 5
Ιουνίου 2019 και ώρες 09.00-18.00, στο ξενοδοχείο “Mediterranean
Palace”, (Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη). Στην εν λόγω εκδήλωση
αναμένεται να συμμετάσχουν τουλάχιστον 50 εκπρόσωποι α) ΠΜΜΕ
/ Start-Up των παραπάνω τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», από
όλες τις πιλοτικές περιοχές του έργου BLUE_BOOST, από την
Κροατία, Ιταλία, Ελλάδα και Αλβανία και β) δυνητικών Παρόχων
Τεχνογνωσίας προς αυτές (Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες
Επιχειρήσεις, Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας όπως fab labs,
maker spaces κλπ), από τις παραπάνω και ενδεχομένως και άλλες
περιοχές του Προγράμματος Αδριατικής - Ιονίου “ADRION”. Σκοπός
του “Brokerage Event” είναι να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα
σε επιχειρήσεις και Παρόχους Τεχνογνωσίας, για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο της τρέχουσας Πρόσκλησης Υποβολής
Προτάσεων Καινοτόμων Σχεδίων, για τη Χορήγηση Κουπονιών
Καινοτομίας του BLUE_BOOST (για περισσότερες πληροφορίες για
την πρόσκληση πατήστε https://www.ebeth.gr/pages/details/prosklisiupobolis-protaseon-kainotomon-sxedion-gia-ti-xorigisi-kouponionkainotomias-sto-plaisio-tou-ergou-blue_boost,33314 ). Επιπλέον, το
“Brokerage Event” επιδιώκει γενικότερα να προωθήσει τη δικτύωση
και συνεργασία ανάμεσα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις (π.χ.
εμπορική), καθώς επίσης ανάμεσα στους συμμετέχοντες Παρόχους
Τεχνογνωσίας (π.χ. ερευνητική), πέραν του παραπάνω πιλοτικού. Οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εν συντομία το
έργο BLUE_BOOST για την Καινοτομία στη Γαλάζια Ανάπτυξη και
την Πιλοτική του Δράση χορήγησης Κουπονιών Καινοτομίας, ενώ στη
συνέχεια θα πρέπει να παρουσιάσουν σύντομα (5 λεπτά το μέγιστο),
τις δραστηριότητές τους, στην αγγλική γλώσσα, αν επιθυμούν και με
τη χρήση παρουσίασης Powerpoint. Μετά το πέρας των
παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όπως προαναφέρθηκε
(ΠΜΜΕ - Πάροχοι, ΠΜΜΕ - ΠΜΜΕ, Πάροχοι – Πάροχοι), επίσης
στην αγγλική γλώσσα, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με
τραπεζάκια. Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης “Brokerage
Event” και η σχετική αίτηση συμμετοχής διατίθεται στο δικτυακό τόπο
του ΕΒΕΘ www.ebeth.gr (Ενότητα Σημαντικά Θέματα), πατώντας
εδώ.
Οι
ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται
να
αποστείλουν
συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής τους στο e-mail
emmanouilidis@ebeth.gr , μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019. Για
περισσότερες πληροφορίες για το έργο BLUE_BOOST, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον παραπάνω δικτυακό
τόπο
του
ΕΒΕΘ,
στο
δικτυακό
τόπο
του
έργου
https://blueboost.adrioninterreg.eu
,
καθώς
επίσης
να
επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, στα
τηλέφωνα 2310 370181, 180 και 183, αρμόδιοι Γ. Εμμανουηλίδης,
Αντ. Μπούμπουλας και Ερ. Παπαδημητρίου.

Χρηματοδότηση δαπάνης για την κατοχύρωση
εμπορικού
σήματος
στο
πλαίσιο
της
νεοεκδοθείσας Πρόσκλησης - Οδηγού του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)
Με το αριθ. πρωτ. 19256 - 13/02/2019 έγγραφό της η
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή
του
Υπουργείου
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης μας ενημερώνει για την δυνατότητα που
προδιαγράφεται στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ όπως ισχύει
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?
id=42&cs) , σχετικά με την επιλεξιμότητα της δαπάνης
για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος. Συγκεκριμένα
μας γνωρίζει ότι, στο κεφάλαιο 6.1. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ», στις «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ» και ειδικότερα στην υποκατηγορία 2.3.
Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά
τεχνογνωσίας, αναφέρεται ρητά η δαπάνη : 2.3.2
«Ενέργειες για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος»
(σελίδα 24 από 66 στον Οδηγό ή 45 από 602 στην 1η
τροποποίησή του). Στην ίδια σελίδα δίνονται
διευκρινίσεις για την εν λόγω δαπάνη και
προσδιορίζεται ότι: «Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος
ενεργειών (τέλη, παράβολα, νομικές –συμβουλευτικές
υπηρεσίες) είναι για: κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος
είναι 8.000€». Επιπλέον, στην επόμενη σελίδα της
Πρόσκλησης και ειδικότερα στην παράγραφο 3 με τίτλο
«Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας –
Branding» φαίνεται ως επιλέξιμη δαπάνη οι
«Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand
(σήμα, λογότυπο)» με μέγιστο επιλέξιμο κόστος για
«υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand
(σήμα, λογότυπο) είναι 2.000€». Τέλος, οι επιλέξιμοι
Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) μπορούν
να βρεθούν στο τεύχος της με ΑΠ 673/132/Α3/ 05-022019 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α
3428, Κωδ. 019ΚΕ): 1. Στις σελίδες 15 έως 20 από 602
(είναι οι νέοι ΚΑΔ που εισάγει η 1η τροποποίηση) και 2.
στις σελίδες 102 έως 555 από 602.

Πρόσκληση για το 3ο Συνέδριο Υποδομών και
Μεταφορών – Επενδύοντας στο Μέλλον
Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών
(ΕΕΣΥΜ) σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το 3ο
Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – Επενδύοντας
στο Μέλλον, το οποίο διοργανώνουν οι ιστότοποι
ypodomes.com και metaforespress.gr, στις 19-20
Ιουνίου 2019 στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο
Αθηνών, Αίθουσα
“Banquet”. Η συμμετοχή είναι
δωρεάν, με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στην
ιστοσελίδα www.ypodomes.gr

Δεύτερη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Ελαστικά Επίσωτρα Μοτοσυκλετών
Όπως μας ενημερώνει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο
πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για δεύτερη διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ελαστικά επίσωτρα μοτοσυκλετών με
μοναδικό κωδικό 19DIAB000004627. Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν στο πλαίσιο διακήρυξης (συμφωνίας –
πλαίσιο) που σχεδιάζεται να προκηρυχτεί στο επόμενο χρονικό διάστημα από την εν λόγω Υπηρεσία και θα παραμείνει ενεργή για
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι τις 12-06-2019. Σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό
διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις.

Εκδήλωση για τις «Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας
2018-2019» στις 3 Ιουνίου στο ΕΒΕΘ
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Δράσεις Οικονομικής
Διπλωματίας 2018-2019» πραγματοποιείται τη Δευτέρα 3
Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 2ος ορ). Η εκδήλωση διοργανώνεται από
την Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το ΕΒΕΘ και την
υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του
Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ. Στόχος της εκδήλωσης είναι η
παρουσίαση στην επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής του
στρατηγικού σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
της ελληνικής οικονομίας για τα έτη 2018 και 2019. Εναρκτήριο
χαιρετισμό θα απευθύνει η Αναπληρώτρια Υπουργός
Εξωτερικών, κα. Σία Αναγνωστοπούλου. Οι ενδιαφερόμενοι να
μετάσχουν στην εν λόγω εκδήλωση, η συμμετοχή στην οποία
είναι δωρεάν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την on line
δήλωση
συμμετοχής
στον
παρακάτω
σύνδεσμο
https://www.ebeth.gr/pages/details/enimerotiki-ekdilosi-methema-draseis-oikonomikis-diplomatias-2018-2019-ti-deutera3-iouniou-2019-kai-ora-1500-sto-ebeth,33398 , μέχρι και την
Παρασκευή 31 Μαϊου 2019. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική
ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων, στο ΕΒΕΘ, τηλ. 2310-370132.

Hμερίδα
με
θέμα:
«Ηγεσία,
Επιχειρηματικότητα: Εμπειρία και
Ελλάδα του σήμερα».

Καινοτομία
προοπτικές

και
στην

Υπό την αιγίδα του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών θα διεξαχθεί η
διαδραστική ημερίδα με τίτλο: «Ηγεσία, Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα: Εμπειρία και προοπτικές στην Ελλάδα του
σήμερα», την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00, στην
αίθουσα του Β’ ορόφου του Επιμελητηρίου Λάρισας
(Παπακυριαζή 44, Λάρισα). Η ημερίδα διοργανώνεται από το
Athens Leadership Lab του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York
College σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας.
Περισσότερες πληροφορίες αναζητείστε στο σύνδεσμο
https://www.nyc.gr/el/imerida-igesia-kainotomia-kaiepiheirimatikotita-empeiria-kai-prooptikes-stin-ellada-toy-simera

Διαβούλευση
Τεχνικών
Προδιαγραφών
Εξοπλισμού
Πληροφορικής γραφείου (Η/Υ με οθόνες, πολυμηχανήματα,
εκτυπωτές, σαρωτές)
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σας καλεί να
συμμετέχετε στη διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές
Εξοπλισμού Πληροφορικής γραφείου (Η/Υ με οθόνες,
πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, σαρωτές) για τις ανάγκες του
Δημοσίου.
Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr
στο Πεδίο Διαβουλεύσεις βρίσκονται αναρτημένες οι Τεχνικές
Προδιαγραφές με Μοναδικούς Κωδικούς Διαβούλευσης:
19DIAB000004655, 19DIAB000004656, 19DIAB000004657,
19DIAB000004658.

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Απαλλαγή Φ.Π.Α με τη
χρήση του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης
εμπορευμάτων – εξελίξεις στο διαμετακομιστικό εμπόριο»
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) κ. Γιώργος Πιτσιλής σας προσκαλεί σε ενημερωτική
ημερίδα η οποία θα διεξαχθεί ημέρα Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και
ώρες
9.30-14.30
στη
Θεσσαλονίκη,
στις
κτιριακές
εγκαταστάσεις της ΔΕΘ - HELEXPO A.E., Εγνατίας 154 (
Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός», Αίθουσα “A”), με θέμα:
«Απαλλαγή Φ.Π.Α με τη χρήση του καθεστώτος τελωνειακής
αποθήκευσης εμπορευμάτων – εξελίξεις στο διαμετακομιστικό
εμπόριο». Οργάνωση: Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία.
Πληροφορίες
&
Επιβεβαίωση
Συμμετοχής
Ε-Μail.:
c.dimitrakopoulos@aade.gr

Επιχειρηματικές συναντήσεις ρουμάνικων και ελληνικών
επιχειρήσεων, στο ΕΒΕΘ, την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 και
ώρα 14:00
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
μας
γνωστοποιεί ότι Eπιχειρηματική Αποστολή του
Εμπορικού, Βιομηχανικού & Αγροτικού Επιμελητηρίου της
περιοχής Τιμισοάρα Ρουμανίας θα επισκεφθεί το Επιμελητήριο
την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. Η επίσκεψη της
Αποστολής πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γενικό
Προξενείο Ρουμανίας, στη Θεσσαλονίκη και στο πλαίσιό της
θα υπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των δύο
Επιμελητηρίων. Τα μέλη της Αποστολής, αναλυτικό κατάλογο
της
οποίας
θα
βρείτε
εδώ
https://www.ebeth.gr/pages/details/epixeirimatikes-sunantiseisboulgarikon-kai-ellinikon-epixeiriseon-sto-ebeth-tin-tetarti-29maiou-2019-kai-ora-1300-195402429,33368, προτίθενται να
μετάσχουν σε
κατ΄ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις με
'Ελληνες ομολόγους τους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 2ος όρ.,
στην αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω
εκδήλωση, η συμμετοχή στην οποία είναι δωρεάν,
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την on line δήλωση
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/14pm6OTI0Lqc3eBBrkEyGzF
2DJ-siIjw5BkvbgT6R5Vg/viewform?edit_requested=true, στην
αγγλική γλώσσα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, 3.06.2019,
για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των συναντήσεων. Για
τυχόν
συμπληρωματική
πληροφόρηση
μπορείτε
να
επικοινωνείτε με το Τμήμα Δημ. Σχέσεων, Τύπου και
Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, στο τηλ. 2310-370132. Επίσης μας
ενημερώνουν ότι το Εμπορικό, Βιομηχανικό & Αγροτικό
Επιμελητήριο της περιοχής Τιμισοάρα Ρουμανίας, διοργανώνει
το 1ο Ελληνο-Ρουμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, στην
Τιμισοάρα, στις 24-26.10.2019, προκειμένου να διευκολύνει
την επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Ρουμάνων
επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουν στους
Έλληνες συμμετέχοντες, 2 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε δίκλινο
(24-26.10.19) και ελεύθερη είσοδο στο επίσημο gala της
διοργάνωσης. Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν από την Ms Christina COROIAN,
Εμπορικό, Βιομηχανικό & Αγροτικό Επιμελητήριο της περιοχής
Τιμισοάρα Ρουμανίας, τηλ. 0256-490771, 0372-185285, η
οποία θα παραβρίσκεται και στην εκδήλωση του
Επιμελητηρίου, στις 4 Ιουνίου 2019.

Θεατρική Παράσταση «ΠΕΡΣΕΣ – ΣΥΡΟΙ» των Γιατρών του Κόσμου
Η θεατρική ομάδα των Γιατρών του Κόσμου «TheatreDoc», αποτελούμενη από 13 εθελοντές του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, θα
παρουσιάσει στο κοινό την παράσταση Πέρσες – Σύροι, σε ένα κείμενο που συναντήθηκε με τους Αισχύλειους Πέρσες και
προσαρμόσθηκε στη σημερινή εποχή αναδεικνύοντας το προσφυγικό ζήτημα, με την υπογραφή και σκηνοθεσία του Γιώργου
Μπουντούρη. Η πρεμιέρα της παράστασης θα γίνει στην Αθήνα, στις 15 και 16 Ιουνίου, ώρα 21.00 στο Θέατρο Χώρος στο Βοτανικό.
ης
Στη Θεσσαλονίκη η παράσταση θα λάβει χώρα στις 28 και 29 Ιουνίου, ώρα 21.00 στο Βασιλικό Θέατρο (Λεωφ. 30 Οκτωβρίου 2), με
τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ και σκοπό να ενισχύσει του σκοπούς του έργου των Γιατρών του Κόσμου. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η
προπώληση των εισιτηρίων ήδη ξεκίνησε στα ταμεία του ΚΘΒΕ (Τηλ. 2315200200), στα εκδοτήρια της Μονής Λαζαριστών, στα
εκδοτήρια του ΚΘΒΕ (Πλατεία Αριστοτέλους) και στο www.viva.gr

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργαζομένων
για Κατάρτιση & Πιστοποίηση

Εισαγωγή μαθητών
(ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων για το έργο
«κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στον κλάδο του βιβλίου» . Η Ένωση Ελληνικού
Βιβλίου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων
Εργαζομένων στον Κλάδο Βιβλίου» η οποία είναι ενταγμένη στο
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 20142020» {ΕΠΑνΕΚ}.Για τον λόγο αυτό καλεί 1.000 εργαζομένους
του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και μορφής
απασχόλησης), για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και
πιστοποίησης με στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη
θέση τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική τους
κινητικότητα και την προοπτική βελτίωσης των όρων της
απασχόλησής τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν
μεταξύ τριών διαφορετικών προγραμμάτων, τα οποία οδηγούν σε
αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 17024. 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Σχεδιασμός και
παραγωγή συμβατικού και ψηφιακού βιβλίου , ΣΧΗΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ειδικός σχεδίασης – παραγωγής βιβλίου. 2.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Logistics και ποιοτική εξυπηρέτηση
πελατών, ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στέλεχος διαχείρισης
εφοδιαστικής αλυσίδας. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα στην Προώθηση και Πώληση & με
χρήση των Social Media, ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ειδικός
σύγχρονης προώθησης και διακίνησης βιβλίου. Ηλεκτρονική
Υποβολή
Αιτήσεων
από
24/5/2019
έως
30/6/2019
http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/82-expressionofinterest-of-beneficiary
Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης
προγραμμάτων: μέσα Ιουλίου 2019. Το πλήρες κείμενο της
πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της
Πράξης
http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/81declarations-proclamations. Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο
και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο
e-mail espa@enelvi.org και στο τηλέφωνο 210 3801630 (ώρες
επικοινωνίας 11:00 – 13:00).

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ανακοινώνει ότι κατά το σχολικό έτος 2019-20 θα εισαχθούν
στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ)
Μαθητείας του
Οργανισμού
6.405 μαθητές και μαθήτριες για να
εκπαιδευτούν σε 33 ειδικότητες με ζήτηση στην αγορά
εργασίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι
τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων
ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1996-2003. Οι
αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 18-6-2019 έως
30-8-2019 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών
του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η επιλογή
των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με
κοινωνικά κριτήρια. H Μαθητεία είναι το σύστημα
Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει
τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο
Σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες
εργασίας (on-the-job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο
εκπαιδευόμενος νέος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις
αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Στη
διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ το πρωί
πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή
Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους,
ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και
εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ
είναι διετής.
Οι μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ :
1.
Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα
εργαστήρια
2.
Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και
βοηθήματα
3.
Εκπαιδεύονται
από
έμπειρο
και
άρτια
καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
4.
Αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες,
για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα,
προκειμένου
να
διευρυνθεί
ο
αριθμός
των
απασχολουμένων μαθητών
5.
Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με
αποδοχές
6.
Λαμβάνουν- όσοι συγκεντρώνουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις- επίδομα στέγασης και σίτισης
7.
Δικαιούνται Αναβολή Στράτευσης

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο
πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής
Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.
Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχετική ανακοίνωσή
της μας ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων
υπαγωγής
στο
καθεστώς
της
Γενικής
Επιχειρηματικότητας (3ος κύκλος) του ν.4399/16 παρατείνεται έως
την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019.

στις

Επαγγελματικές

Σχολές

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα
του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr
και στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Οικονομικό FORUM "Ρωσία- Ελλάδα" στη
Οσετία της Ρωσίας

Βόρεια

ου

Έκθεση Ζωγραφικής και Φωτογραφίας του 2 Δημοτικού
Σχολείου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης με Θέμα «Το
κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας μέσα από τα μάτια των
παιδιών»
ου

Η Έκθεση Ζωγραφικής και Φωτογραφίας του 2 Δημοτικού
Σχολείου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης με Θέμα «Το κοιμητήριο
της Ευαγγελίστριας μέσα από τα μάτια των παιδιών» που θα
πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τέχνης της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, αποτελεί συνέχεια της
δράσης των μαθητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος OSOS (OPen School for Open Societes, 20172020) με συντονιστή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τα
εγκαίνια της εν λόγω έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 4
Ιουνίου 2019, ώρα 20.00, Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ. (Αγίας
Σοφίας 38). Διάρκεια: Έκθεσης 4-14 Ιουνίου 2019. Ώρες
λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή 11.00-14.00, 18.00—21.00,
Σάββατο 11.00-14.00.

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
(ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα μας
ενημερώνει ότι ο ελληνικός σύλλογος της Δημοκρατίας
Βόρειας Οσετίας-Αλανίας “Προμηθέας”, με την ευκαιρία της
30ηςεπετείου από την ίδρυση του, διοργανώνει Οικονομικό
Φόρουμ για τις ελληνορωσικές σχέσεις, με τη συμμετοχή
εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων της Βόρειας
Οσετίας, της Ελλάδας και της Κύπρου, το οποίο θα
διεξαχθεί από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου στο Βλαντικαβκάζ.
Το
πρόγραμμα
περιλαμβάνει
πολιτιστικές
και
επιχειρηματικές εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην
προώθηση συνεργασίας της περιοχής της Βόρειας Οσετίας
με την Ελλάδα. Οι διοργανωτές καλύπτουν τα έξοδα της
διαμονής.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους
διοργανωτές:
Ελληνικός σύλλογος «Προμηθέας» κ.
Ασλανίδης Γιούρι
+7 918 822 40 95, e-mail:
aadonis@mail.ru

Επιχειρηματικά Νέα

Ζητήσεις Συνεργασίας
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Τύπος: Ζήτηση
Από: 12/05/2019
Κατηγορία: Εισαγωγή των κάτωθι προϊόντων :
-Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας , αυγά πτηνών, μέλι φυσικό
προϊόντα
βρώσιμα
ζωικής
προέλευσης,
που
δεν
κατονομάζονται ή δεν χρησιμοποιούνται αλλού
-Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άμυλα, κάθε είδους ινσουλίνη.
Γλουτένη από σιτάρι
-Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης
αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής
προέλευσης.
-Ζαχαρώδη
προϊόντα
χωρίς
κακάο
(στα
οποία
συμπεριλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα).
- Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται
από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Επιχείρηση: G&D Natural Products DWC LLC- Tel: (+971)
0523976286, E-mail: info@gnd-natural-products.com, Web:
https://gnd-natural-products.com/

ΒΕΛΓΙΟ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Εταιρία: G&D Natural Products DWC LLC
Τύπος: Ζήτηση
Πληροφορίες: Η εμιρατινή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων
G&D Natural Products, οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο,
εισαγωγή, διανομή, επανεξαγωγή ελληνικών προϊόντων
τροφίμων στα ΗΑΕ και λοιπές χώρες του Κόλπου, ενδιαφέρεται
για εισαγωγή μαγειρικής σόδας.
Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας
με την εταιρεία G&D, ως κάτωθι:
G&D Natural Products DWC LLC - Food and Beverage Trading,
Mrs Eva Vouraki, CEO Dubai World Central-Dubai- UAE, Mob
UAE : +971 52 3976 286, Mob Greece: +30 690 9131 276,
Email:
e.vouraki@gnd-natural-products.com,
Web
http://www.gnd-natural-products.com
Κατηγορία προϊόντος:Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα).
Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του
νατρίου ή του καλίου
Χώρα ενδιαφέροντος: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Ημερομηνία:
23/05/2019

ΡΩΣΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τύπος: Ζήτηση
Από: 21/05/2019
Κατηγορία: Εισαγωγή των κάτωθι προϊόντων :
-Μηδικάλευρο σε μορφή συμπήκτων (pellets)
Επιχείρηση: VANEV LTD - Tel:00359 897 861 139, E-mail:
vanev.eood@gmail.com , Web: www.vanev.com
ΙΣΡΑΗΛ
Από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Τελ Αβίβ έχουν αποσταλεί στο ΒΕΘ
αιτήματα επιχειρηματικής συνεργασίας από την Ομοσπονδία
των Ισραηλινών Επιμελητηρίων (Federation of Israeli Chambers
of Commerce), για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για
επιχειρηματικές ευκαιρίες στο Ισραήλ ανατρέξτε στο σύνδεσμο
https://www.chamber.org.il/37679/40433/ .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε το νέο
νόμο για τη σύσταση εταιριών στο Βέλγιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58) , τηλ.
003225455506,
Email: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην
Ουγγαρία», τεύχος Νο. 3/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: +3614132612,
+3614132613, φαξ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που
συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Μάϊο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocommoscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Επιχειρηματική αποστολή στο Πακιστάν, 01-08 Ιουλίου
2019 (αλλαγή ημερομηνίας)
Το Ελληνο-Πακιστανικό Επιμελητήριο,
οργανώνει,
Επιχειρηματική Αποστολή στο Πακιστάν από τις 01-08
Ιουλίου 2019 σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Πακιστανικών
Επιμελητηρίων ( Federation of Pakistan Chambers of
Commerce and industry –FPCCI) , το Επιμελητήριο εμπορίου
και βιομηχανίας στη Lahore ( Lahore chamber of commerce
and industry), το Διεθνές Επιμελητήριο του Πακιστάν στο
Karachi (International chamber of commerce ICC Pakistan)
και την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πακιστάν. Οι παραπάνω
φορείς θα αναλάβουν τη διοργάνωση συναντήσεων Β2Β
μεταξύ ελληνικών και Πακιστανικών επιχειρήσεων στους
τομείς: Φάρμακα, Ενέργεια, Τεχνογνωσία Μελέτες έργων,
Project Management κατασκευών, Είδη διατροφής και κυρίως
ελαιόλαδο , ελιές και χυμοί φρούτων. Το κόστος της
μετάβασης και της διαμονής βαρύνει τους συμμετέχοντες και
θα ανέλθει από 1.500- 2.000 ανάλογα με τις πόλεις που θα
επισκεφτούν οι επιχειρηματίες για να πραγματοποιήσουν
συναντήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεσθε
στους
διοργανωτές
:
Email:
president@greekpakistanichamber.eu
,ιστοσελίδα
:
https://www.greekpakistanichamber.eu
,
τηλ.
+302108152459, κινητό :+306996421885.

4ο Ετήσιο Ιρακινο – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, Αθήνα, 10-11 Ιουλίου 2019
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως ανακοινώνει τη διοργάνωση του «4ου Ετήσιου Ιρακινο-Ευρωπαϊκού
Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων», στις 10 – 11 Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών. Το Φόρουμ
περιλαμβάνει συνεδρίες που θα διερευνήσουν τον ευρωπαϊκό παράγοντα στις δυνατότητες ανοικοδόμησης του Ιράκ, το όραμα της
ιρακινής πλευράς για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της χώρας, περιπτωσιολογικές μελέτες μεταφοράς τεχνογνωσίας στο Ιράκ, καθώς
και συναντήσεις Β2Β μεταξύ των συμμετεχόντων επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος. Τα σημεία εστίασης και τα
θέματα του φόρουμ αντανακλούν ζητήματα ενδιαφέροντος σχετικά με την ανάπτυξη του Ιράκ ενώ το ίδιο το φόρουμ θα αποτελέσει μία
ακόμη πλατφόρμα για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, για δικτύωση και διεξαγωγή συναντήσεων Β2Β με τους Ιρακινούς
εκπροσώπους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής: 21 Ιουνίου 2019, ώρα 16.00.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τ: 210 6711210, Φ: 210 6746577, Ε: chamber@arabgreekchamber.gr

Διεθνείς Εκθέσεις (Συνέχεια)

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

EGYPT GATE EXPO
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 04-07 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Αγορά ακινήτων
Πληροφορίες:
Dar Al Menyawi for Organizing Exhibitions
Tel.: +(203) 3022891, Fax: (+203) 3459533
Cairo
International Convention & Exhibition Center (Halls 4, 5)

1 ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ&ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Κοίλων, Κοζάνη
Ημερομηνία: 21-24/06/2019 (Νέα ημερομηνία)
Εκθέματα: Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών
Πληροφορίες: τηλ: 24610 45978&45977
ELEVATE FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Περίπτερο 10 – ΔΕΘ - HELEXPO, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 13-14 Ιουλίου
Εκθέματα: Εμπορική Έκθεση Μόδας
Πληροφορίες:
e-mail:
info@elevatefashion.gr
,
http://www.elevetefashion.gr

site:

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

e-

Διεθνείς Εκθέσεις
CHILDREN BABY MATERNITY INDUSTRY EXPO
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 26-29 Ιουνίου 2019
Εκθέματα: Διεθνή Έκθεση Παιδικά Βρεφικά και Μητρότητα
Πληροφορίες: site: https://www.cbmeturkey.com/
CPM - COLLECTION PREMIERE MOSCOW. SPRING
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 03-06 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Ένδυση
Πληροφορίες: site: https://cpm-moscow.com/ , τηλ: +7 (495)
955 91 99, e-mail: cpm@messe-duesseldorf.ru
ASIA FRUIT LOGISTICA 2019
Πόλη: Χονγκ-Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 04-06 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων
Πληροφορίες: site: https://www.asiafruitlogistica.com/ , τηλ:
+30 210 64 19 037, e-mail: berlinmesse@ahk.com.gr
RIGA FOOD 2019
Πόλη: Ρίγα, Λεττονία
Ημερομηνία: 04-07 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων
Πληροφορίες: site: http://www.bt1.lv/rigafood/ , τηλ: +371
67067550, e-mail: rolands.nezborts@bt1.lv
th

27 INTERNATIONAL FOOD PRODUCTS & PROCESSING
TECHNOLOGIES EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 04-07 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων
Πληροφορίες: site: https://www.worldfood-istanbul.com/home ,
τηλ: +90 212 291 83 10, e-mail: semi@ite-turkey.com

ALGERIA INTERNATIONAL HOME TEXTILE FAIR
Πόλη: Οράν, Αλγερία
Ημερομηνία: 05-08 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση υφασμάτων οικιακής χρήσης
Πληροφορίες:
site:
https://www.expodatabase.com/tradeshow/algeria-hometexalgeria-international-home-textile-fair-74356.html
ANUGA
Πόλη: Κολωνία, Γερμανια
Ημερομηνία: 5-9/10/2019
Εκθέματα: Τρόφιμα και Ποτά
Πληροφορίες: www.anuga.de
IFA 2019
Πόλη: Βερολίνο, Γερμανία
Ημερομηνία: 06-11 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Τεχνολογία, Ηλεκτρικές, Ηλεκτρονικές συσκευές
και Καινοτομία
Πληροφορίες: site: https://b2b.ifa-berlin.com/IFA/ , τηλ: 210
6419037,
+49
(0)
30
/
3038-2086,
email:
berlinmesse@ahk.com.gr
IFA GLOBAL MARKETS
Πόλη: Βερολίνο, Γερμανία
Ημερομηνία: 08-11 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Αλυσίδα Εφοδιασμού
Πληροφορίες: site: https://b2b.ifa-berlin.com/IFA/ , τηλ: 210
6419037, +49 (0) 30 / 3038-2086, email:
berlinmesse@ahk.com.gr
SAHARA EXHIBITION
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 09-12 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Αγροτικός και κτηνοτροφικός εξοπλισμός
Πληροφορίες: http://www.saharaexpo.com
Expo Co. For International Exhibitions & Conventions,
Informa
Co.
Tel:
+(202)
3338-6290
Fax:
+(202)
3338-6304
E-mail:
info@saharaexpo.com
New Egypt International Exhibition Center
EGY HEALTH EXHIBITION & CONFERENCE 2019
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 12-14 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Ιατρικός εξοπλισμός & τεχνολογίες κλάδου υγείας
Πληροφορίες: http://www.egyhealthexpo.com/en
Egy
Health
Expo
Tel: +(20) 100-6512802, 120-0389400, 100-6045156
Fax:
+(202)
3338-6304
E-mail:
info@egyhealthexpo.com
New Egypt International Exhibition Center

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

03/06/2019 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΤΗΛ.2313320537
10/06/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΛ.210-8705010
14/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΗΛ.2421351156
24-06-2019 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΤΗΛ.2106551691
24/06/2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2651007982
26/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΛ. 2313 307195
05/07/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΜΕΑ ΤΗΛ 2313317757
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3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΓΝ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΝΘ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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.

