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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 του
ης
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 : 2310-241383
και στο
email:sme-industry@veth.gov.gr.
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πληρωμών με κάρτα
Επαγγελματίες από 53 κλάδους εντάσσονται στο καθεστώς
υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών με χρεωστικές ή
πιστωτικές κάρτες και πρέπει εντός τριών μηνών να
τοποθετήσουν μηχανήματα POS για τις συναλλαγές αυτές.
Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας
Γιάννη Δραγασάκη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας
Στέργιου Πιτσιόρλα και της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνα
Παπανάτσιου. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι υποχρεούνται
επίσης να αποδέχονται πληρωμές και με άλλα ηλεκτρονικά
μέσα (e-banking κ.λπ.), ενώ παράλληλα θα πρέπει να
δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Την κοινή
απόφαση
θα
τη
βρείτε
στο
σύνδεσμο:
https://gallery.mailchimp.com/bb23bfc84dcfbff39488cdb9b/files/
f7c863f2-a7b0-480f-b387-a61a61b14606/document_28_.pdf
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Ημερίδες ενημέρωσης που διοργανώνονται στο πλαίσιο
δημοσίευσης
της
5ης
Πρόσκλησης
«Σχέδιο
Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα
από τις τοπικές αγορές» του Προγράμματος Συνεργασίας
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.
Στο πλαίσιο προδημοσίευσης της 5ης Πρόσκλησης «Σχέδιο
Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις
τοπικές αγορές» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια
ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», του
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020”, που θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου
2019, η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας, η Βουλγαρική Εθνική Αρχή και η
Κοινή
Γραμματεία
του Προγράμματος Συνεργασίας
INTERREG
V-A
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2014-2020,
διοργανώνουν Ημερίδες ενημέρωσης για τους υποψήφιους
Δικαιούχους. Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των
Ημερίδων έχουν ανακοινωθεί στον ιστότοπο του
Προγράμματος (http://www.greece-bulgaria.eu/article/90_5thCall:-Info-Days-%E2%80%93-Save-the-dates ) και είναι οι
ακόλουθες:
• Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη
(Ελλάδα)
• Πέμπτη, 7η
(Βουλγαρία)

Φεβρουαρίου

2019,

στο

Blagoevgrad

• Τετάρτη, 20η Φεβρουαρίου 2019, στην Αλεξανδρούπολη
(Ελλάδα)
• Τετάρτη, 20η Μαρτίου, στο Haskovo (Βουλγαρία)
Σε όλες τις Ημερίδες θα παρέχεται διερμηνεία στην ελληνική,
την αγγλική και τη βουλγαρική γλώσσα, ενώ οι συμμετέχοντες
θα έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, μέσω των Β2Β
συναντήσεων που θα διοργανωθούν στα πλαίσια των
Ημερίδων. Η εγγραφή συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στις
Ημερίδες είναι υποχρεωτική.
Η εγγραφή για την 1η Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη την 1η
Φεβρουαρίου 2019 έχει ξεκινήσει στον παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.greece-bulgaria.eu/event/37_5thCall:-Registration-for-the-1st-Info-Day-(1-2-2019)-is-nowopen!- .
Η εγγραφή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα
28/1/2019. Η ακριβής τοποθεσία διεξαγωγής της Ημερίδας,
καθώς και η ατζέντα της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν τις
προσεχείς ημέρες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι καλούνται να επισκέπτονται
τακτικά
την
ιστοσελίδα
του
Προγράμματος
(http://www.greece-bulgaria.eu ) για ενημερώσεις και πιθανές
τροποποιήσεις σχετικά με την Πρόσκληση και τις Ημερίδες.
Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση μπορείτε να
βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.greece-bulgaria.eu/call-forproposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CPINTERREG-V-A-GREECE-BULGARIA-2014-2020-

Έως τις 28 Φεβρουαρίου οι βεβαιώσεις αποδοχών στο
Taxisnet
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με Αρ. Πρωτ.:Α.1009/10-012019 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β' 21/14-01-2019) για τις βεβαιώσεις
αποδοχών με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης
αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων
από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018". Η ημερομηνία
υποβολής ορίζεται ως εξής :
1. Για το φορολογικό έτος 2018 ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2019. Ειδικά για τις
περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία,
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.
2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή,
θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης
αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του
TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο
μοναδικού αριθμού καταχώρησης.
3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί
μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη
υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν.4174/2013).

Επικαιροποιημένος κατάλογος κωδικών
θέσης 44-1 της διασάφησης εξαγωγής

πιστοποιητικών

Από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει σταλεί στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και είναι στη διάθεση των
ενδιαφερομένων επικαιροποιημένος κατάλογος πιστοποιητικών
της θέσης 44-1 της διασάφησης εξαγωγής προς τρίτες χώρες, με
οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή τους. Ο κατάλογος αυτός είναι
διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης τελωνειακών
Διαδικασιών (www.icisnet.gr ) καθώς και στην ιστοσελίδα της
ΑΑΔΕ (www.aade.gr ).

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για
το δίκαιο εμπορικών σημάτων
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από τις 11.01.2019 τέθηκε
το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με
τίτλο: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών περί σημάτων (EEL 336 της 16.12.2015)».
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=9959. Στο πλαίσιο αυτό
καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε
κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις
προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του
ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι
τις 28/1/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00. Μία από τις
βασικές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι η
δυνατότητα για κατοχύρωση νέων, «μη παραδοσιακών» μορφών
σημάτων, όπως σήματα μοτίβου ή τρισδιάστατα, ολογραφικά και
ηχητικά σήματα ή σήματα κίνησης, εφόσον έχουν διακριτική
ικανότητα και τα οποία είναι δυνατό να κατατίθενται και γίνονται
αποδεκτά σε ηλεκτρονικά αρχεία, στο ηλεκτρονικό πλέον μητρώο
της Δ/νσης Σημάτων.

Ανακοινώθηκε η Νέα εγκύκλιος του ΛΑΕΚ 0,24% του
έτους 2019.
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές
Επιχειρήσεις και Φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 51 παρ.1 ου Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄
101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα
να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να
υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης: Η καταβολή στο ΙΚΑ
της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για
τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2019. Κατά τη
διάρκεια ισχύος της παρούσης εγκυκλίου η μη συμμετοχή
της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι σε αυτή, σε πρόγραμμα
κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.
Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την
ημερομηνία δημοσίευσης εγκυκλίου στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης έως και την 20/12/2019 Δείτε την αναλυτικά στο
σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/
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«Εργαλειοθήκη
Πολύ Μικρών

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την
προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν
και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην
εσωτερική και εξωτερική αγορά. Επιδοτούνται δαπάνες για
εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και
για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που
απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των
προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και
προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών
εκτός Ε.Ε. Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 €
έως 200.000 € και επιδοτούνται από 50% -65%. Το ύψος
της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές
επιδόσεις
των
επιχειρήσεων.
Επιλέξιμοι
Τομείς
Δραστηριότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
Ενέργεια , Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά –
Κατασκευές. Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: i.
γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr , ii.
ξεκινάει στις 06/02/19 . Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή
μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο
μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την
αρχική δημοσίευσή της. Η διαδικασία της αξιολόγησης των
επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις
αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. Η Δράση
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από Εθνικούς πόρους. Για κάθε πρόσθετη
πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε
ή να ανατρέξετε: Στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ.
Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ
έως 5.00 µµ), στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική
χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ, στην ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42
&cs= , στην ιστοσελίδα www.espa.gr , στις σελίδες της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn,
youtube . Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον
ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr ) και τις Περιφερειακές
Μονάδες του.

ο

8 Φεστιβάλ Κομμωτικής Τέχνης και Μακιγιάζ
ο

Το Σωματείο Επαγγελματιών Κομμωτών Δ. Θεσσαλονίκης σας καλεί στο 8 Φεστιβάλ Κομμωτικής Τέχνης και Μακιγιάζ, 31 Μαρτίου και
1 Απριλίου 2019 στο Ξενοδοχείο Holiday In στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310663918, κινητό 6947280586.

Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ - «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:
Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την
προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
«Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας:
Εμπόριο-ΕστίασηΕκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει
στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται:
Στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή
υπηρεσιών εστίασης, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής
εκπαίδευσης , στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού
σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, προκειμένου
να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και
λειτουργίας τους. Επιδοτούνται δαπάνες για παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας. Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από
10.000 € έως 150.000 € με επιδότηση 50%. Η υποβολή αιτήσεων και
δικαιολογητικών: γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr
. Διαρκεί από 06/02/19 μέχρι 19/04/19. Η αξιολόγηση των
επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως
αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης. Η
επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις (24 μήνες)
από την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου. Η Δράση
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση
μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:
Στο Γραφείο
Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ), στο 801 11 36 300 (από
σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ, στην
ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs= ,
στην ιστοσελίδα www.espa.gr , στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα
κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube . Μπορείτε
επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr ) και
τις Περιφερειακές Μονάδες του.

eLearning Προγράμματα Λογιστικής από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1.

2.

3.

eLearning course: "Ηλεκτρονικό Εμπόριο- Mαθαίνοντας τις
Πτυχές του eCommerce" από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Το πρόγραμμα εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με
την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικού
εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη
δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για μία εφαρμογή
ηλεκτρονικού εμπορίου / ηλεκτρονικού επιχειρείν. Άλλες βασικές
γνώσεις που παρέχει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν: •
αρχές
και
τεχνικές
υλοποίησης
και
αξιολόγησης
ηλεκτρονικού
καταστήματος, •θέματα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη, •
πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και τομείς εφαρμογής
κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σε ποιους απευθύνεται. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε: •
Αποφοίτους και φοιτητές ΑΕΙ και
ΤΕΙ, •Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να
απασχοληθούν στη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών
καταστημάτων, • Επαγγελματίες που υποστηρίζουν συμβουλευτικά
ή/και τεχνικά το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης. Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν
επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από
Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά
το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που
παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία
εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε. Αίτηση συμμετοχής στο σύνδεσμο :
https://elearning.aueb.gr/applicationform?form[program][]=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF
%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20
%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
:%20M%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF
%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B9%CF
%82%20%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AD%CF%82%
20%CF%84%CE%BF%CF%85%20eCommerce . Περισσότερες
πληροφορίες:
Ιστοσελίδα: https://elearning.aueb.gr , email:
secretary@elearning.aueb.gr , τηλ. 210 8203753 (12.00-15.00).

4.

5.

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών
στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΓΠ):
Σύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας.
Παροχή πρακτικής λογιστικής εκπαίδευσης,
εστιάζοντας στη διασύνδεση της λογιστικής
(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ ή Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΠΧΑ) με τη φορολογική νομοθεσία, ιδίως τον
Κώδικα
Φορολογίας
Εισοδήματος
(ν.
4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/courses/elpforologia-elearning-aueb.html
Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών
στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΓΠ):
Λογιστικό
Πλαίσιο
Ατομικών
Καταστάσεων. Παροχή ολοκληρωμένης
λογιστικής
εκπαίδευσης
στο
ελληνικό
λογιστικό πλαίσιο, δηλαδή τα Ελληνικά
Λογιστικά
Πρότυπα
–
ΕΛΠ
(νόμος
4308/2014). Περισσότερες πληροφορίες στο
σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/courses/elpatomikes-elearning-aueb.html
Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών
στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΓΠ):
Πεδίο Εφαρμογής, Λογιστικά Αρχεία,
Τιμολόγηση.
Παροχή
πρακτικής
εκπαίδευσης στο πρώτο μέρος των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων – ΕΛΠ
(νόμος 4308/2014). Καλύπτει τα άρθρα 1 έως
15 του νόμου (πεδίο εφαρμογής, λογιστικά
αρχεία, τιμολόγηση) καθώς και το άρθρο 39,
ύλη που κάλυπταν τα καταργηθέντα
νομοθετήματα του ΚΒΣ και ΚΦΑΣ.
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Παροχή βασικών
γνώσεων για την εφαρμογή των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων από τις Επιχειρήσεις,
εστιάζοντας
στην
κατανόηση
του
περιεχομένου
των
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων καθώς και στη δυνατότητα
κατάρτισής τους. Περισσότερες πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/courses/inter-finreport-standards.html
Λογιστική Δημόσιου Τομέα. Η σύνδεση της
ελληνικής πραγματικότητας με τις διεθνείς
τάσεις
όσον
αφορά
στα
συστήματα
χρηματοοικονομικής διοίκησης του δημοσίου
τομέα. Στα πλαίσια του προγράμματος
παρουσιάζονται νέες μέθοδοι παροχής
λογιστικής πληροφορίας από το δημόσιο
τομέα προς τους χρήστες της πληροφορίας,
καθώς και το πλαίσιο των IPSAS, των EPSAS
και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για
το
Δημόσιο
Τομέα.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/courses/publicsector-accounting.html
Έναρξη 14 Φεβρουαρίου 2019. Εγγραφές
έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2019.

1η Επιχειρηματική συνάντηση Τυνησίας – Ελλάδας
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε τη διοργάνωση της
1ης Επιχειρηματικής Συνάντησης Τυνησίας – Ελλάδας στις 14
Φεβρουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών. Η
εκδήλωση θα προσφέρει την ευκαιρία διερεύνησης των
δυνατοτήτων της Τυνησίας, ως πύλη προς την Αφρική, αναφορικά
με την γεωπολιτική της θέση, την εγγύτητά της με την Ευρώπη,
καθώς και το εργασιακό της περιβάλλον και τους εξελιγμένους
επενδυτικούς κανονισμούς. Το εγχείρημα θα αποτελέσει την βάση
για την ενίσχυση των υφισταμένων φιλικών και επιχειρηματικών
σχέσεων Τυνησίας – Ελλάδας.
Επικεφαλής της τυνησιακής
αποστολής θα είναι ο κ. Hatem Al Firjani, Υπουργός, Υπεύθυνος
Οικονομικής Διπλωματίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών της
Τυνησίας, συνοδεία υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων από την
Υπηρεσία Προώθησης Ξένων Επενδύσεων (FIPA), την Τυνησιακή
Ένωση Βιομηχανίας, Εμπορίου και Χειροτεχνίας (UTICA) και την
Αρχή Προώθησης Εξαγωγών της Τυνησίας. Τα ενδιαφερόμενα
μέρη καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJJTzOk3809ZP857O
_KnvQshl-fMwdRRw5SFQi-c1T_NZe-Q/viewform?vc=0&c=0&w=1,
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
Προθεσμία υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής: Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, ώρα: 16:00.
Πληροφορίες : Tel.: +30-210-6711210, +30-210-6726882, +30-2106773428
•
Fax.:
+30-210-6746577,
E-mail:
chamber@arabgreekchamber.gr • www.arabhellenicchamber.gr

eLearning : Ίδρυση, χρηματοδότηση και ανάπτυξη νεοφυών
επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πώς μια έξυπνη ιδέα μετασχηματίζεται σε μια επιτυχημένη
επιχείρηση; Είναι η τύχη; η συγκυρία; Η επιμονή; Η δυνατότητα
χρηματοδότησης; Σίγουρα δεν υπάρχει μια μόνο απάντηση. Όμως
υπάρχουν λεπτομέρειες που αν προσεχθούν μπορούν ν'
αυξήσουν τις πιθανότητες για μια επιτυχημένη υλοποίηση μιας
επιχειρηματικής ιδέας. Στο πρόγραμμα αναλύονται τα πιο βασικά
εμπόδια που υπάρχουν στην επιτυχή υλοποίηση μιας
επιχειρηματικής ιδέας. Ένας αριθμός ανθρώπων που κατάφεραν
να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πετυχημένα προϊόντα αναλύουν
τους τρόπους που το πέτυχαν και δίνουν συμβουλές σ' όσους
επιδιώκουν να κάνουν το ίδιο. Σε ποιους απευθύνεται: Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους σκοπεύουν να ιδρύσουν μια
νέα επιχείρηση ανεξάρτητα από την εκπαίδευσή τους. Το
πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν: απόφοιτοι
Λυκείου, φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ. Ενότητες: Οι σκοποί
και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να τους
πετύχουν, Ίδρυση επιχείρησης, μορφές, κόστη, Τρόποι και
προϋποθέσεις χρηματοδότησης μιας νέας επιχειρηματικής
προσπάθειας, Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι για μια νέα επιχείρηση,
Πρακτικές οδηγίες συγγραφής επιχειρηματικού μοντέλου. Η «αξία»
του προγράμματος : Ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις
προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει, όταν θελήσει να
υλοποιήσει την επιχειρηματική ιδέα που έχει μέσω της δημιουργίας
μιας νέας επιχείρησης. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: Στους
εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα
χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του
Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο
του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο
εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που
ακολουθήθηκε.
Έναρξη 14 Φεβρουαρίου 2019 . Δήλωση
συμμετοχής
έως 31 Ιανουαρίου 2019, στο σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/applicationform?form[program][]=%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CF
%83%CE%B7%20%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%
B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF
%83%CE%B7%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%20%CE%91%C
E%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
%20%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%86%CF%85%CF%8E%
CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE
%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD

Eκδήλωση με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα &
Ψηφιακή Καινοτομία», στο πλαίσιο του Money Show
2019.
Η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σας προσκαλεί
στην εκδήλωση με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα &
Ψηφιακή Καινοτομία», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο του Money Show 2019, το Σάββατο 19 Ιανουαρίου
2019, ώρες 12.00-14..0 , στο DIVANI CARAVEL HOTEL,
Αίθουσα: MYCEANE, στην Αθήνα. Πληροφορίες: Τηλ.
2109609961, email: presspubl@eea.gr , site: www.eea.gr
Εκδήλωση «Έγκαιρη προειδοποίηση επιχειρήσεωνοδικός χάρτης ρύθμισης οφειλών επαγγελματιών και
επιχειρήσεων»
Το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών
σας
προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο «’Εγκαιρη
προειδοποίηση επιχειρήσεων- οδικός χάρτης ρύθμισης
οφειλών επαγγελματιών και επιχειρήσεων»,στα πλαίσια
του Eurasian money show. Hμερομηνια: 20 Ιανουαρίου
2019, ΩΡΑ 12:00-14:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel
hotel(Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα), αίθουσα
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β. Στην εκδήλωση, το ΕΕΑ θα παρουσιάσει
για πρώτη φορά τον οδικό χάρτη ρύθμισης οφειλών
επαγγελματιών και επιχειρησεων, έναν πλήρη Οδηγό για
τους επαγγελματίες που έχουν χρέη και επιθυμούν να
γνωρίζουν τις επιλογές για τη διευθέτησή τους.
Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης ο
οποίος θα ενημερώσει και για τις νέες αλλαγές του
Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Η συμμετοχή στην
παρουσίαση
είναι
ελεύθερη.
Πληροφορίες:
infoprograms@eea.gr ή στα τηλέφωνα 21033802792103380210-2103380236. Το πλήρες πρόγραμμα του
Συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο:http://www.moneyshow.org/system/uploads/as
set/data/230/EURASIAN_MONEY_SHOW_2019.pdf

Εκδήλωση για οικογενειακές επιχειρήσεις -CLOSING
CONFERENCE – FABUSS, «Επιτυχημένη Διαδοχή
στην Οικογενειακή Επιχείρηση,
Family Business
Successful Succession - FABUSS»
Στη χώρα μας, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας καθώς
αποτελούν, πάνω από το 80% των ελληνικών
επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις, συνεισφέρουν
συνολικά στα δύο τρίτα του Α.Ε.Π. και στις θέσεις εργασίας
και συνεχίζουν να στηρίζουν την ελληνική οικονομία,
έχοντας επιδείξει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στην
κρίση.
Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών στο πλαίσιο υποστήριξης των οικογενειακών
επιχειρήσεων και ολοκληρώνοντας το έργο με τίτλο:
“Family Business Successful Succession – FABUSS” του
ευρωπαϊκού
προγράμματος
Erasmus+
Strategic
Partnership for Youth, στο οποίο συμμετέχει ως
Συντονιστής εταίρος από το 2016, σας προσκαλεί στο
Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 – 14:00 στην αίθουσα
ΕΡΜΗΣ του 6ου ορόφου του Ε.Β.Ε.Α. για την παρουσίαση
των τελικών αποτελεσμάτων του έργου, που αφορά στην
επιτυχή διαδοχή των οικογενειακών επιχειρήσεων σήμερα.
Για
την
εγγραφή
σας
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp_Apj0JZfHs
C_bFfsgE8jqoHXNoDWp62z5aveaLyF1opvfQ/viewform .
Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης
στο σύνδεσμο
https://acci.us6.listmanage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id
=c489caf5fe&e=99703a498e . Για πληροφορίες μπορείτε
να απευθύνεστε στο Ε.Β.Ε.Α., στα τηλέφωνα: 210
3382341, 210 3382468, 210 3382253, fabuss@acci.gr .

Διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής σε Κένυα και
Αιθιοπία, 4 - 8 Μαρτίου 2019

Επιχειρηματική αποστολή στη Σαμψούντα της Τουρκίας,
12 - 17 Μαρτίου 2019

Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο
Εμπορίου και Ανάπτυξης, με την υποστήριξη του Υπουργείου
Εξωτερικών και του Οργανισμού Enterprise Greece,
διοργανώνουν
επιχειρηματική
αποστολή
στην
Κένυα
(Ναϊρόμπι) και στην Αιθιοπία (Αδδίς Αμπάμπα), από την
Δευτέρα 4 έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, με αναχώρηση
την Κυριακή 3.03 και επιστροφή το Σάββατο 9.03.
Τα
επιχειρηματικά φόρα και οι Β2Β συναντήσεις θα διοργανωθούν
σε συνεργασία με το Εθνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο της Κένυας (ΚΝCCI) και το Εμπορικό και Κλαδικό
Επιμελητήριο της Αιθιοπίας (ECCSA). Στην αποστολή θα
εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Για
την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον
αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών, παρακαλούμε
όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της
εταιρείας σας, συμπληρώνοντας έως την Τετάρτη 23
Ιανουαρίου 2019, τη σχετική δήλωση εδώ. Για να διασφαλίσετε
τη συμμετοχή σας, πρέπει να καταβάλετε το ποσό που
ακολουθεί, σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του
ΣΕΒ, με την αιτιολογία: «Επιχειρηματική Αποστολή σε
Κένυα/Αιθιοπία». Παρακαλούμε όπως αναφέρεται η ακριβής
επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και
η Δ.Ο.Υ..Το κόστος συμμετοχής για κάθε εταιρεία είναι ως
εξής:•
Μέλη ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο:
500€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε
επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 250€. •
Μη Μέλη ΣΕΒ,
ΣΕΒΕ, Ελληνο-Αφρικανικό: 750€ για τον πρώτο εκπρόσωπο
της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι
375€. Το ποσό αυτό καλύπτει: •
Τη διοργάνωση των Β2Β
συναντήσεων & των επιχειρηματικών φόρα σε Κένυα και
Αιθιοπία. •
Τις μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια των
δύο χωρών με ιδιωτικό λεωφορείο (για τις προτεινόμενες
πτήσεις μόνο). •
Τις μεταφορές για τις προγραμματισμένες
συναντήσεις. Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα
καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. Σημείωση: Η
προετοιμασία των Β2Β συναντήσεων θα ξεκινήσει για κάθε
εταιρεία μετά τη καταβολή του ανωτέρω ποσού. Η λίστα των
συναντήσεων θα οριστικοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση των
ελληνικών συμμετοχών και θα αποσταλεί στις εταιρείες πριν την
αναχώρηση. Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το Ελληνο-Αφρικανικό
Επιμελητήριο δεν μπορούν να διασφαλίσουν εκ των προτέρων
συναντήσεις για τις ελληνικές εταιρίες. Σε περίπτωση ακύρωσης
της συμμετοχής μέχρι και 1 μήνα πριν την αποστολή, το ποσό
της συμμέτοχής δεν επιστρέφεται.
Για οποιαδήποτε
πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ
Μακρυγιάννη:
τηλ.
211
500
6121,
email.
vmakrigianni@sev.org.gr ), τον ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα Γιαλόγλου:
τηλ. 2310 535333, email. ny@seve.gr ) και το ΕλληνοΑφρικανικό Επιμελητήριο (κα. Τζένη Κοκορομύτη: τηλ. 210 729
7711, email. info@helafrican-chamber.gr ).

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 12 – 17 Μαρτίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση Επίπλου «SAMSUN
FURNITURE FAIR», από την εταιρία “Tuyap Fair» στην
Τουρκία – SAMSUN - στο Samsun Fair Convention and
Congress Center - με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη
των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους
τομείς:Έπιπλα σπιτιού, κρεβατοκάμαρες, παιδικά έπιπλα,
τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες, πολυθρόνες και αξεσουάρ
για έπιπλα. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η
οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της
Έκθεσης (11 -14 Μαρτίου 2019) το Υπουργείο Οικονομικών
της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (11 -14 Μαρτίου
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 έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος
στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του
ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία,
γιατί λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται
το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και
επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους
ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις
25.02.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://samsunmobilyafuari.com/ .

Επιχειρηματικά Νέα
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ ,
απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για το Γραφείο του
Ντύσσελντορφ για τις περιοχές αρμοδιότητάς του την περίοδο
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ (www.agora.mfa.gr/de128 )
,email: ecocom-dusseldorf@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

«ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μία εικόνα χίλιες λέξεις»
Η Πρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΔΕΝ
ΛΗΣΜΟΝΩ» κα Γλυκερία Γουρνοπάνου σας προσκαλεί στην
παρουσίαση της ιστορικής έκθεσης φωτογραφίας στην Αθήνα
με τίτλο: «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μία εικόνα χίλιες λέξεις» και θέμα
τις γερμανικές θηριωδίες κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου στην Ελληνική Επικράτεια. Θα γίνει ειδικό αφιέρωμα
στη συμβολή των Συμμαχικών Δυνάμεων στους αγώνες του
Ελληνικού έθνους απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής
την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 7.μ.μ στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του σταθμού μετρό Συντάγματος. Η
έκθεση θα διαρκέσει από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 3
Φεβρουαρίου 2019. Ώρες λειτουργίας : 09:00 - 20:00. Πέρας
προσέλευσης : 6:45 μ.μ. Τηλ: 2103222000.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην
Ουγγαρία», τεύχος Νο. 7/2018. (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018)
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: +3614132612,
+3614132613, φαξ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο με θέμα «Ρωσική απαγόρευση εισαγωγής
εμπορευμάτων όταν η χώρα προέλευσης/αποστολής είναι η
Ουκρανία». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr/kr91 ), email:
ecocom-moscow@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (Συνέχεια)

ZOOTECHNIA
Πόλη: ΔΕΘ-Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου- 3 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: κτηνοτροφία & πτηνοτροφία
Πληροφορίες: Site: http://zootechnia.helexpo.gr/ , τηλ: 2310 291
101, e-mail: zootechnia@helexpo.gr

FOOD EXPO GREECE 2019
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Πληροφορίες: Site: https://foodexpo.gr/ , τηλ: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr

η

6 ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 01-04 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Πληροφορίες: Site: https://expotrof.gr/ , τηλ: 210 96 10 135, φαξ:
210 36 44 285, e-mail: info@expotrof.gr
REGIONAL AGENDA
Πόλη: ΠΕΑΚ Δημήτριος Τόφαλος, Πάτρα
Ημερομηνία: 07-10 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Τουριστικά προϊόντα, προϊόντα γαστρονομίας
Πληροφορίες: κα Δήμητρα Χαντζή και κα Ειρήνη Ψαχούλια, τηλ:
210 36 10 265, 210 36 22205,
69813113209, e-mail:
info@edpa.gr
AQUATHERM
Πόλη: M.E.C. Παιανίας Αθήνα
Ημερομηνία: 8-11 Φεβρουαρίου 2019
η
Εκθέματα: 4 Διεθνής Έκθεση Θέρμανσης και Κλιματισμού,
συστημάτων
εξαερισμού,
ύδρευσης,
ειδών
υγιεινής,
περιβαλλοντικής τεχνολογίας, πισίνας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
Πληροφορίες: Site: http://aquatherm.helexpo.gr/el , τηλ:
2310291232, φαξ: 2310291553 e-mail: aquatherm@helexpo.gr
INFACOMA
Πόλη: M.E.C. Παιανίας Αθήνα
Ημερομηνία: 8-11 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Κατασκευές.
Πληροφορίες: Site: http://infacoma.helexpo.gr/ , τηλ: 2310 291
548, e-mail: infacoma@helexpo.gr
HORECA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 8-11 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Τουριστική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: https://horecaexpo.gr/ , τηλ: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr
η

16 ARTOZA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-25 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: αρτοποιία και ζαχαροπλαστική .
Πληροφορίες: Site: www.artoza.com , τηλ: 210 5242100, email: info@forumsa.gr
DETROP
Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 2-4 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά, μηχανήματα, εξοπλισμός &
συσκευασία
Πληροφορίες: Site: http://detropboutique.helexpo.gr/ , τηλ: +30
2310 291 142, 291 201, e-mail: detrop@helexpo.gr
KEM FRANCHISE
Πόλη: MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Αθήνα
Ημερομηνία: 15-18 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Franchise
Πληροφορίες: Site : https://kemexpo.gr/ , τηλ: 0030 2106084550, φαξ: 0030 210-6084559, e- mail: sales@kemexpo.gr

OENOTELIA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Οίνου και Αποσταγμάτων
Πληροφορίες: Site: https://oenotelia.gr/ , τηλ: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
BOOT HOLLAND
Πόλη: Λέουβαρντεν, Ολλανδία
Ημερομηνία: 8-13 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Θαλάσσιων Σπορ
Πληροφορίες: site: https://boot-holland.nl/en/ , τηλ:
+31(0)58 – 2941 500, e-mail: a.kuperus@wtcexpo.nl
MOTOR
Πόλη: Ουτρέχτη, Ολλανδία
Ημερομηνία: 14 -17 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση για Μοτοσυκλέτες και Αξεσουάρ
Πληροφορίες: site:https://www.motorbeursutrecht.nl/nlNL/Bezoeker.aspx , τηλ: 030 - 295 5911, e-mail:
info@jaarbeurs.nl
HUISHOUDBEURS
Πόλη: Χόρινχεμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 16-24 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Σπιτιού και Νοικοκυριού
Πληροφορίες: site: https://www.huishoudbeurs.nl/ , τηλ:
020 549 12 12, e-mail: registreer@rai.nl
HORTICONTACT
Πόλη: Χόρινχεμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 19-21 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Κηπουρικής
Πληροφορίες: site:
https://booking.evenementenhal.nl/en/horticontact-go2019/gorinchem , τηλ: +31 (0) 183 680 680, e-mail:
gorinchem@evenementenhal.nl
th

11 INTERNATIONAL TUBE, WIRE AND COIL & SHEET
METAL FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου – 02 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Σωλήνες και είδη Μετάλλου
Πληροφορίες: site: https://boru-tel-rulofuari.com/homepage/ , τηλ: +90 (212) 604 50 50 , e-mail:
info@voli.com.tr
FIETS- EN WANDELBEURS
Πόλη: Ουτρέχτη, Ολλανδία
Ημερομηνία: 1-3 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ποδηλάτου και αξεσουάρ
Πληροφορίες: site:
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/ , τηλ:
+31(0)20 - 600 2579, e-mail: info@fietsenwandelbeurs.com
th

20
INTERNATIONAL WINDOWS FAIR – EURASIA
WINDOWS 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 6-9 Μαρτίου 2019
η
Εκθέματα: 20 Διεθνής Έκθεση για το παράθυρο
Πληροφορίες: site: http://eurasiawindowfair.com/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
28/01/2019 Α.Δ. ΓΛ022/18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛ.2313-307195
11/02/2019 Α.Δ. 01/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΚΛΑΔΩΝ ΕΔ ΤΗΛ. 210-3483161
11/02/2019 Α.Δ.01/19 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΛ.210 6551691
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΑΣΔΥΣ ΔΠΜ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε θέματα
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις Συνεργασιών,
Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των Επιμελητηρίων:
Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της ιστοσελίδας του ΒΕΘ
(www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των
Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την υπηρεσία
ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία συμβουλευτικής καθοδήγησης
(https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων μελών των
Επιμελτηρίων (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.

