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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 Κοινοβουλίου και
ης
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 .

Διαδικτυακή πύλη “Your Europe”
Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει
δημιουργηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. η διαδικτυακή πύλη “Your
Europe”, https://europa.eu/youreurope/index.htm , η οποία
λειτουργεί, μέχρι σήμερα, ως μέσο πληροφόρησης για πολίτες
και επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε
άλλα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Ειδικότερα
στην εν λόγω πύλη, η οποία είναι διαθέσιμη στις 23 επίσημες
γλώσσες της Ε.Ε., παρατίθενται όλοι οι τομείς των
πληροφοριών που είναι σημαντικοί για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την
τήρηση των υποχρεώσεών τους στην εσωτερική αγορά.
Πληροφοριακό υλικό στην πύλη εισάγει τόσο η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή όσο και τα κράτη – μέλη.
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Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής από το ΒΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσφέρει στις
επιχειρήσεις - μέλη του τη λύση της απομακρυσμένης
ψηφιακής υπογραφής που επιτρέπει την επικύρωση των
εγγράφων από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε
και η οποία συνεργάζεται άψογα με όλες τις δημοφιλείς
μορφές εγγράφων και επιχειρηματικών εφαρμογών.
Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής είναι τα εξής:

Ο κάτοχος μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα
ψηφιακό έγγραφο από κάθε τύπου συσκευή
(desktop, laptop, tablet, smartphone) αρκεί να είναι
συνδεδεμένος στο διαδίκτυο

ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο
usb stick, καθώς το σύστημα αποστέλλει αυτόματα
στο κινητό του τηλέφωνο τον απαραίτητο κωδικό.

Φθηνότερο κόστος απόκτησης κατά 30% συγκριτικά
με την κλασική ψηφιακή υπογραφή

Ευκολία απόκτησης με επίσκεψη στο Επιμελητήριο

Βήματα:
Πρώτο βήμα – Ηλεκτρονικές Υποβολές Αιτήσεων
Α) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο site της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων – Υπηρεσία Αρχής Εγγραφής
ΥΠ.Α.Ε.
Β) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη διαδικτυακή πύλη
"ΕΡΜΗΣ
Δεύτερο βήμα - έλεγχος ταμειακής ενημερότητας
Τρίτο βήμα - ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους
απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής.
Τέταρτο βήμα - ταυτοποίηση & ενεργοποίηση
Η ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής γίνεται στο
Επιμελητήριο με την βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου από
ειδική θέση εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες Τμήμα
Βιοτεχνικών Θεμάτων ΒΕΘ, τηλ.2310241383.

Ανοίγει στις 15 Ιουλίου η
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

πλατφόρμα

του

νέου

Με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να καλυφθούν και
μεσαία στρώματα ιδιοκτητών, ανοίγει στις 15 Ιουλίου η
πλατφόρμα για την υποδοχή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». Ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ, ποσό που
αναμένεται να καλύψει περίπου 25.000 δικαιούχους. Το
ανώτατο όριο ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος, από
40.000 ευρώ στο προηγούμενο «Εξοικονομώ», φθάνει στα
80.000 ευρώ, με δικαίωμα πρόσβασης σε άτοκο δάνειο και όχι
σε επιχορήγηση. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο :
http://www.ypeka.gr/?tabid=526

Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω
της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την βελτίωση
της παραγωγικότητας και των προωθητικών ενεργειών από
επιχειρήσεις.
•
Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και
του τουρισμού - πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών,
οργανωτικών
ή
προωθητικών
καινοτομιών,
υποστηριζόμενων από τις ΤΠΕ
•
Ενίσχυση
επενδύσεων
για
ολοκληρωμένες
εφαρμογές πληροφόρησης και επικοινωνίας
•
Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και
του εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού
εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
•
Προώθηση εφαρμογών ΤΠΕ στην κοινωνική
οικονομία και στο περιβάλλον.
Σε ποιους απευθύνεται: Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση της
Δράσης. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για κουπόνια τεχνολογίας με ελάχιστο
επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 5.000 € και μέγιστο
επιχορηγούμενο π/υ 15.000 €. Το ποσοστό Δημόσιας
Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του
κουπονιού τεχνολογίας (επιλέξιμη δαπάνη). Περίοδος
υποβολής: από 4/6/2019 έως 5/7/2019 (ώρα 15:00). Η
δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση,
ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση,
πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κλπ.) μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους
των
ενισχύσεων
μέσω
της
ιστοσελίδας
www.ependyseis.gr/mis
και στο οποίο υποχρεωτικά οι
δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των
αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και τον ΕΦ (π.χ. αιτήματα
υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα
τροποποίησης κλπ.). Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ).
Ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.kepa-anem.gr
Διεύθυνση Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο Ερμής (1ος
όροφος), 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 480000, Φαξ. 2310 480003.

Εκδήλωση με κεντρικό θέμα: Υγεία & Ασφάλεια στην
Εργασία , Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στους
χώρους εργασίας
Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του
Υπουργείου
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ένωση Ελλήνων Χημικών
σας προσκαλούν στην εκδήλωση με κεντρικό θέμα: Υγεία &
Ασφάλεια στην Εργασία Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών
στους χώρους εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του 2ου
έτους της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΣ &
ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 2018-2019 και της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-2020. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, την Παρασκευή, 28η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 στο
ξενοδοχείο The Met Hotel, οδός 26ης Οκτωβρίου 48,
Θεσσαλονίκη (ώρα προσέλευσης 9:00 π.μ., ώρα έναρξης
9:30 π.μ.)

Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς
κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή
του Ν.4583/18
Με
την
ΕΓΚΥΚΛΙΟ
28
Αρ.
Πρωτ.:
Δ.ΕΙΣΦ.Μ./259/676491/03.06.2019
του
Ενιαίου
Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κοινοποιούνται οι διατάξεις του
άρθρου 86 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄/18-12- 2018)
«Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων,
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις» καθώς επίσης και οι διατάξεις
της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/3220/72/26-2-2019 (ΦΕΚ 681/Β’/ 28-22019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση
του εν λόγω Νόμου, με την οποία ρυθμίστηκαν επιμέρους
θέματα σχετικά με τα υπαγόμενα πρόσωπα και τη διαδικασία
υπαγωγής τους στο εν λόγω πρόγραμμα, την έναρξη και λήξη
της επιδότησης κ.λ.π. και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή
τους.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 86 του
Ν.4583/2018 ορίζεται ότι: «1. Από 1/1/2019 τίθεται σε ισχύ
πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25)
ετών. Η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές
για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών
αποδοχών του εργαζομένου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις
υπαγωγής στο πρόγραμμα και κάθε σχετικό θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» Με τις διατάξεις του άρθρου
1 της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/3220/72/26-2-2019 (ΦΕΚ 681/Β’/ 28-22019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ότι: «1. Από την 01.01.2019 η
προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά από το άρθρο 38 παρ.1,3
και 9 του Ν.4387/2016 (Α΄85), όπως ισχύει με το με το άρθρο 27
παρ.2 του Ν.4445/2016 (Α’ 236), και από το άρθρο 40 παρ. 6
του Ν.4387/2016 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
το Ν.4578/2018 (Α΄200), καταβάλλεται μειωμένη κατά 6,66% επί
των αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα, από
τις επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς ηλικίας
ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με
πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως
του ύψους των αποδοχών.». Περισσότερες πληροφορίες και το
πλήρες κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο
https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genikaeggrapha/egkyklios-28-03062019

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προστασία της κύριας
Κατοικίας
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα
διοργανώσει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό σεμινάριο που θα
πραγματοποιηθεί Tετάρτη 26-6-19 09.30π.μ με θέμα: Για την
Προστασία της κύριας Κατοικίας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην
Αίθουσα της ΓΓΠΣ (Δ/νση Θεσσαλονίκης &΄ Χανδρή 1 Μοσχάτο
στο Αφιθέατρο στο Ισόγειο). Έχουν προσκληθεί η Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
Καταναλωτικές Οργανώσεις, Συνήγορος του Καταναλωτή,
Τραπεζικό διαμεσολαβητή, Δικηγορικoί Σύλλογοι, Ένωση
Συνεταιριστικών Τραπεζών, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Για
περισσότερες
πληροφορίες
πατήστε:
http://www.mindev.gov.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B
1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%C
E%BA%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%C
F%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84/

Από την 1η Ιουλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα
ενίσχυσης επενδύσεων σε οινοποιεία
Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει τη
διαδικασία χρηματοδότησης των «Επενδύσεων σε επιχειρήσεις
οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023». Στην απόφαση,
αυξάνεται το ανώτερο επιλέξιμο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο
στα 350.000 ευρώ, έναντι 200.000 ευρώ. Διατηρείται το
ανώτερο ποσό επένδυσης για συλλογικά σχήματα στα 500.000
ευρώ. Οι ενδιαφερόμενες για χρηματοδότηση επιχειρήσεις
μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της
αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(www.minagric.gr) , από την 1η Ιουλίου έως και την 10η
Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Οριστικός Κατάλογος Όλων των Επιχειρηματικών Σχεδίων
της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις
νέες αγορές»
Ανακοινώθηκε ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών
σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Ο Οριστικός
κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης περιλαμβάνει:
- Την τελική βαθμολογική κατάταξη των εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων εβδομήντα επτά (9.577) υποβληθεισών αιτήσεων
χρηματοδότησης στην Δράση.
- Την κατάρτιση οριστικού πίνακα με τα πέντε χιλιάδες εκατόν
τριάντα έξι (5.136) επιχορηγούμενα/ενταγμένα επενδυτικά
σχέδια
της
Δράσης
συνολικού
επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 298.100.878,02 ευρώ,
κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς
διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα
περιφέρειας και ανά είδος επιχείρησης, όπως αυτά αναλυτικά
περιλαμβάνονται στις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ
της Απόφασης
- Την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων/απορριφθέντων τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός (4.441) μη επιλέξιμων
επιχειρηματικών
σχεδίων,
με
συνολικό
αιτούμενο
προϋπολογισμό 431.272.490,23 ευρώ με το σχετικό/ους
λόγω/ους απόρριψης, ανά ομάδα περιφέρειας και ανά είδος
επιχείρησης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Απόφασης.
Η παρούσα απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης
των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση. Οι δικαιούχοι έχουν τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν
λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη έκδοσής της.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190613_Oristikos_K
atalogos_Olwn_twn_Ependutikwn_Sxediwn.pdf.

Πρόσκληση στο Bazaar of Ideas 2019
Το πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και υποτροφιών START
η
– Create Cultural Change ολοκλήρωσε την 4 χρονιά. Στη
Γιορτή Υποτροφιών και το Bazaar of Ideas: Explore
Socioculture (https://www.startgreece.net/event/bazaar-ideasexplore-socioculture ) θα παρουσιασθούν τα έργα των
υποτρόφων και οι δράσεις του προγράμματος. Το Bazaar of
Ideas είναι μια πλατφόρμα σύνδεσης, ανταλλαγής και
συνεργασίας για τη δημιουργική κοινότητα της Ελλάδας. Η
διήμερη εκδήλωση προσφέρει τον κατάλληλο χώρο ώστε οι
επισκέπτες να γίνουν μέρος μιας διαδραστικής έκθεσης καθώς
και να συμμετάσχουν σε εργαστήρια κοινωνικοπολιτιστικού
ενδιαφέροντος. Η κύρια έκθεση περιλαμβάνει τις 15 καινοτόμες
κοινωνικοπολιτιστικές
πρωτοβουλίες
(https://www.startgreece.net/fellows
)
όπως
αυτές
αναπτύχθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες, δημιουργώντας
πολιτιστική αλλαγή σε τοπικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, Κτίριο Μ2, στις 26 Ιουνίου 2019 στις 19.30 και
θα συνεχίσει στις 27 Ιουνίου από τις 12.00 ως τις 20.00. Η
είσοδος είναι ελεύθερη και η εγγραφή γίνεται σε αυτό το
σύνδεσμο
https://www.eventbrite.com/e/start-fellowshipcelebration-2019-tickets-61561838115.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη
σελίδα
της
εκδήλωσης. https://www.startgreece.net/event/bazaar-ideasexplore-socioculture Το πρόγραμμα START υλοποιείται μέσω
του ιδρύματος Robert Bosch (Robert Bosch Stiftung) σε
συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και τη μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
Ομοσπονδιακή
Ένωση
Κοινωνικοπολιτιστικών
Κέντρων
(Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren e.V.) και υποστηρίζεται από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα
Μποδοσάκη.

iENA-Διεθνής Έκθεση για ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα
Προϊόντα
To Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
μας ενημερώνει ότι η Διεθνής Έκθεση για τα Ιδέες, Εφευρέσεις
και Νέα Προϊόντα, iENA, θα πραγματοποιηθεί στη Νυρεμβέργη
στη Γερμανία, 31 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2019. Στην iENA
παρουσιάζονται ετησίως πάνω από 800 Εφευρέσεις από
πάνω από 30 χώρες και την επισκέπτονται επαγγελματίες
πάνω από 40 χώρες. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης
παρουσιάζεται ένα καθημερινό πρόγραμμα επί σκηνής και
πραγματοποιείται μια αποκλειστική τελετή απονομής για τις
καλύτερες εφευρέσεις. Συμμετέχετε κι εσείς ως εκθέτης στην
έκθεση παρουσιάζοντας την εφεύρεσή σας ή την εταιρία σας
σε πιθανούς πελάτες και επενδυτές. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου
http://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/iena/
και της
έκθεσης www.iena.de ή επικοινωνήστε με την κα Σωτηρία
Θεοφανίδου, τηλ: 2106419021
&
210 6419 000,
s.theofanidou@ahk.com.gr.
Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος
Συμμετοχής ως Εκθέτης στην Έκθεση iENA 2019. E-mail:
s.theofanidou@ahk.com.gr, FAX 210 64 45 175.

Από τις 8 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις

Επιχειρηματικά Νέα
ΡΩΣΙΑ

Οι θερινές εκπτώσεις 2019 αρχίζουν τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και θα
κρατήσουν έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται
πως στις καλοκαιρινές εκπτώσεις επιβάλλεται η αναγραφή της
παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και
υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση και επιτρέπεται η
αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Επιχειρηματικό
Οδηγό για το Ουζμπεκιστάν . Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Μόσχα
(www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Επιχειρηματική αποστολή στη Κωνσταντινούπολη, 04- 07
Σεπτεμβρίου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
«CNR Food Instabul», στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας,
στις 04- 07 Σεπτεμβρίου 2019 και συγκεκριμένα στις
εγκαταστάσεις Cnr Expo Yeşilköy / İstanbul - TURKEY. Το
Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο
νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση
και χρήση της αίθουσας VIP του εκθεσιακού κέντρου για
επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο email: fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Τα μέλη του ΕΤΕΕ
μπορούν να επισκεφθούν όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη
διάρκεια του έτους εντελώς δωρεάν.. Με την επιβεβαίωση της
συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120 για δύο
άτομα. Το ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του
ΕΤΕΕ. Η συμμετοχή στην έκθεση για παλιά και νέα μέλη του
Επιμελητηρίου είναι έως δύο άτομα. 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 .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
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, e-mail: info@alfaexpo.gr
η

84 ΔΕΘ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ – HELEXPO. Ημερομηνία: 0715/ 09/2019. Εκθέματα: Γενική Διεθνής Έκθεση
Πληροφορίες: Site: https://tif.helexpo.gr/ , τηλ: 2310291548
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου. Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ ,
τηλ: 211 012 9575
AUTOTEC EXPO 2019
Πόλη: mec Παιανίας, Αθήνα. Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Ανταλλακτικά, Επισκευή, Συντήρηση και Φροντίδα
Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων
Πληροφορίες: Site: www.be-best.gr , Email: v.georgaki@bebest.gr , τηλ: (0030) 2169390315
10Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Δήμος Κατερίνης – Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη
Ημερομηνία: 27/09-02/ 10/2019
Εκθέματα: καινοτομία, εξωστρέφεια τοπικών προϊόντων.
Πληροφορίες:
Site:
www.champier.gr
,
Email:
info@champier.gr
, τηλ: 23510 23211 εσωτ. 3 & 7, Φαξ:
23510
25124,
Facebook
:
https://www.facebook.com/Εμποροβιοτεχνική-ΕκθεσιακήΔραστηριότητα-Πιερίας-Κεντρικής-Μακεδονίας516116192256604/

Επιχειρηματική αποστολή στη Λατινική Αμερική, 1828/9/19 Βραζιλία, Βολιβία, Αργεντινή, Χιλή, Παναμάς Σάο Πάολο 19-20/9, Σάντα Κρούζ 21-22/9, Μπουένος
Αιρες 23-24/9,Σαντιάγκο 25-26/9, Πόλη του Παναμά 27/9
Το
Ελληνογερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Επιχειρηματικό
Συμβούλιο Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής διοργανώνουν
Επιχειρηματική Αποστολή σε 5 πόλεις της Λατινικής
Αμερικής, με στόχο την αναζήτηση ευκαιριών σε μία μεγάλη
γεωγραφική περιοχή όπου υπάρχει έδαφος για μεγαλύτερη
ελληνική επιχειρηματική παρουσία. Η Αποστολή θα
επισκεφθεί διαδοχικά το Σάο Πάολο στις 19-20/9, τη Σάντα
Κρούζ (Βολιβία) στις 21-22/9, το Μπουένος Αϊρες στις 2324/9, το Σαντιάγκο στις 25-26/9 και την Πόλη του Παναμά
στις 27/9. Στην Αποστολή θα μετέχει περιορισμένος αριθμός
εταιριών, από τους κλάδους τροφίμων-ποτών, με έμφαση σε
προϊόντα υψηλής ποιότητας, βιολογικά, gourmet, κλπ,
φαρμακευτικώνκαλλυντικών,
δομικών
υλικών,
κατασκευαστικών έργων, αλλά και από άλλους τομείς
ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει κάθε περιοχή.
Με την υποστήριξη των Γραφείων Ο.Ε.Υ της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Σάο Πάολο και το Μπουένος Αϊρες, του
Ελληνο-Χιλιανού
Επιμελητηρίου
και
τοπικών
Επιχειρηματικών Φορέων και Επιμελητηρίων στη Βολιβία,
στη Χιλή και στον Παναμά θα οργανωθούν σε κάθε χώρα
στοχευμένες συναντήσεις Β2Β με τοπικές εταιρίες
εισαγωγής, διανομής, αντιπροσώπευσης, κλπ. με σκοπό
κυρίως τις εξαγωγικές συμφωνίες αλλά και ενδεχομένως
άλλες συμπράξεις, ανάληψη έργων, μεταφορά τεχνογνωσίας,
κλπ. Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες
δικτύωσης που προσφέρουν τα τοπικά διμερή Γερμανικών
Επιμελητηρίων και η πρόσβαση προς τα μέλη τους.
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά περιλαμβάνεται επίσκεψη
στη Βολιβία, μία χώρα με αξιόλογο ρυθμό ανάπτυξης (4%
περίπου), όπου οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν τη
σημαντική Έκθεση καταναλωτικών προϊόντων Expocruz και
θα έχουν τη δυνατότητα για πολλές επαφές και συζητήσεις
με δυνητικούς εταίρους από όλη τη Λατινική Αμερική, όπως
επίσης και στον Παναμά όπου υπάρχουν δυνατότητες για
επιχειρηματικές συνεργασίες. Το πρόγραμμα της αποστολής
βρίσκεται
στο
σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/194XAbj3Ueumy4RtAISyOUH-o4qeKPbZ/view και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
στείλουν συμπληρωμένη τη σχετική
δήλωση στo
y.patsiavos@ahk.com.gr , το συντομότερο δυνατό και το
αργότερο μέχρι 10/8, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για
έρευνα,
επικοινωνίες
και
επιλογή
κατάλληλων
λατινοαμερικάνικων εταιριών για επαφές Β2Β. Για
περισσότερες πληροφορίες αρμόδιος είναι ο κ. Γιάννης
Πατσιαβός, Senior Manager του Ελληνο-Γερμανικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου & Διευθυντής
του
Επιχειρηματικού
Συμβουλίου
Ελλάδας-Λατινικής
Αμερικής y.patsiavos@ahk.com.gr ,
τηλ.2106419026,
6945234747.
air cargo forum Miami, Μαϊάμι (10. – 12.11.2020)
το
Ελληνογερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την
Κύπρο, για το έτος 2020 ο Εκθεσιακός Οργανισμός του
Μονάχου και ο Διεθνής Σύνδεσμος Αερομεταφορών των ΗΠΑ
(TIACA), έχουν αναλάβει τη διοργάνωση του air cargo forum
Miami, επέκταση της transport logistic. Θα σας ενδιέφερε η
συμμετοχή σας σε Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο ή να λάβετε
μέρος σε οργανωμένη Επιχειρηματική αποστολή στο Μαϊάμι;
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο,
επίσημο
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου
στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037,
Θεσσαλονίκη, τηλ.:2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα :
www.german-fairs.gr
.
Ιστοσελίδα
της
έκθεσης:
www.transportlogistic.de .

Διεθνείς Εκθέσεις

Διεθνείς Εκθέσεις (Συνέχεια)

NATURAL & ORGANIC ASIA
Πόλη: Χονγκ Κονγκ
Ημερομηνία: 03-05 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: φυσικά και βιολογικά προϊόντα
Πληροφορίες: site: https://naturalproducts.com.hk/event/aboutthe-show/

HOME Design
Πόλη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.
Ημερομηνία: 11 -13 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Φθινοπωρινή Έκθεση Εσωτερικής διακόσμησης
Πληροφορίες: site http://osz.otthon-design.hu/en

ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Πόλη: Λευκωσία, Κύπρος
Ημερομηνία: 04 -06 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: δομικά υλικά, έπιπλα, είδη σπιτιού
Πληροφορίες: site: https://www.idanikikatoikia.net/ , email:
info@displayartgroup.com , τηλ: +357 22 485420 , φαξ: +357
22 485933
ANUGA
Πόλη: Κολωνία, Γερμανία
Ημερομηνία: 05 -09 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Πληροφορίες: site: http://www.anuga.com/ , τηλ: +49 221 8212240, φαξ: +49 221 821 99-3410 e-mail: anuga@koelnmesse.de
THE RESTAURANT SHOW
Πόλη: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία: 07 -09 Οκτωβρίου 2019. Εκθέματα: Εστίαση
Πληροφορίες: site: https://www.therestaurantshow.co.uk/ , τηλ:
+44 (0)1293 610401 e-mail: robert.proctor@wrbm.com, RECO
EXPORTS , τηλ: 2312315310, email: events@reco-exports.gr
HUNGAROMED
Πόλη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10
Ημερομηνία: 07 -09 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: : Διεθνής Έκθεση Ιατρικών υπηρεσιών
Πληροφορίες: sitehttp://hungaromed.hu/en , τηλ: (+36 1) 263
6000 e-mail: hungaromedica@hungexpo.hu
BUILD COMPLETE
Πόλη: Χαρντενμπεργκ, Ολλανδία. Ημερομηνία:
8-10
Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Κατασκευαστικών Εταιρειών
Πληροφορίες:site:https://booking.evenementenhal.nl/nl/bouwcompleet-hardenberg-2019/hardenberg , τηλ: +31 (0) 523 28 98
98, e-mail: hardenberg@evenementenhal.nl

FRANKFURTER BUCHMESSE
Πόλη: Φρανκφούρτη, Γερμανία
Ημερομηνία: 16 -20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Βιβλίου
Πληροφορίες: site: https://www.buchmesse.de/en ,
+49 (0) 69–2102-0

τηλ:

AUTOMOTIVE HUNGARY
Πόλη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10
Ημερομηνία: 16 -18 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: 7η Διεθνής Εμπορική Έκθεση για προμηθευτές
της βιομηχανίας αυτοκινήτων
Πληροφορίες: site http://automotivexpo.hu/en , τηλ: (+36 1)
263 6000
AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA
Πόλη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10
Ημερομηνία: 18 -20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: 28η Διεθνής Έκθεση Συντήρησης και Επισκευής
αυτοκινήτων
Πληροφορίες: site: http://autotechnika.hungexpo.hu/en τηλ:
(+36 1) 263 6000
BEAUTY & STYLE - INTERNATIONAL BEAUTY
INDUSTRY
Πόλη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10
Ημερομηνία: 18 -20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Ομορφιάς. Καλλυντικά, Κομμωτική και
Περιποίηση Νυχιών
Πληροφορίες: site: http://beautyandstyle.hu/en τηλ: (+36 1)
263 6000
HOST
Πόλη: Μιλάνο, Ιταλία
Ημερομηνία: 18 -22 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση για το σπίτι & την φιλοξενία
Πληροφορίες: site: http://host.fieramilano.it/
024997 1, e-mail: host@fieramilano.it

τηλ: +39

th

4 INTERNATIONAL HIGHWAYS, BRIDGES AND TUNNELS
FAIR
Πόλη: Άγκυρα , Τουρκία. Ημερομηνία: 9-11 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση δημοσίων και δομικών έργων
Πληροφορίες: site: https://www.road2tunnel.com/en/#s0_4 ,
τηλ: +90 312 440 41 55 , e-mail: iletisim@road2tunnel.com
ALUEXPO 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Ημερομηνία: 10 -12
Οκτωβρίου 2019
η
Εκθέματα: 6
Διεθνής Εμπορική Έκθεση Τεχνολογιών
Αλουμινίου, Μηχανημάτων και Προϊόντων
Πληροφορίες: site: https://aluexpo.com/home-en/ , τηλ: +90 312
439 67 92, e-mail: kdal@ankiros.com

PCV EXPO MOSCOW
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 22-24 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Αντλίες, Συμπιεστές και Βαλβίδες
Πληροφορίες: site: https://www.pcvexpo.ru/ru-RU/ ,
+7(495)252-11-07, e-mail: pcvexpo@ite-russia.ru
CIBUSTEC
Πόλη: Πάρμα, Ιταλία
Ημερομηνία: 22 -25 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες:
site:
www.cibustec.it,
f.bettio@cibustec.com

τηλ:

e-mail:

TH

49 ISTANBUL INTERNATIONAL JEWELRY, WATCH
&EQUIPMENT FAIR 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Ημερομηνία: 10 -13
Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Εμπορική Κοσμημάτων, ρολογιών και
μηχανημάτων κατασκευής κοσμημάτων
Πληροφορίες:
site:
https://www.expointurkey.org/exhibitions/istanbulyesilkoy/istanbul-jewelry-show-october , τηλ: +90 212 519 0719,
e-mail: visit-ijs@ubm.com

INTERCHARM PROFESSIONAL, MOSCOW
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 23-26 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Καλλυντικών
Πληροφορίες: site: https://www.intercharm.ru/ , τηλ: +7
(495) 937 6861, e-mail: press.intercharm@reedexpo.ru

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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25/06/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.2313 307 190

Γ.Ν.Θ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

338

27/06/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΜΑΟΣ ΤΥΠΟΥ RTAA 300,ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ TRANE ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ(200gr) ΤΗΛ.2413504379

Γ.Ν ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

336

28/06/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2695360606
28/06/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΤΗΛ.2310381080

Γ.Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

341

28/06/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Γ.Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

346

28/06/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΛ 2310-381080
28/06/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΛ 2310-381080
01/07/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΔΙΑΣ ΤΗΛ.2310381080
01/07/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΤΕΚΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΥΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ.2313-307195
02/07/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΛ.2310381080
02/07/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΤΗΛ.
2310-381080
02/07/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ» ΤΗΛ 2310-381080
02/07/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΛ.2310-381080
03/07/19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΝΟΥ ΤΗΛ.2313-308154
04/07/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ.2310381080
05/07/19
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΗΛ.2413504379
05/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΣΥΡΙΓΓΕΣ» ΤΗΛ.2310381080
05/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»
ΤΗΛ.2310-381080
08/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΛ.2310-381080
10/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΩΝ ΤΗΛ.2310381080
10/07/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΛ.2413-504379
10/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΛ.2310381080
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ΓΝΘ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
424 ΓΣΝΕ
Γ.Ν ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
ΓΝΛ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
424 ΓΣΝΕ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
17/07/19 (Α.Δ. 16/2019) ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ
ΚΑΙ
ΟΡΟΦΩΝ
ΤΗΛ.2313320542
17/07/19 (Α.Δ. 17/2019) ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ
ΚΑΙ
ΟΡΟΦΩΝ
ΤΗΛ.2313320542
22/07/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΗΛ.231331-7546
27/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΕΝΟΥ
VAC
ΤΗΛ.2313-307195
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2132077407
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.231038-1468
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3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
η

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΝΘ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Γ.Ν ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ«ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (442 ΠΑΥ

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.

