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Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω
της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι
επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση,
θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η
αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας
καινοτομίας. Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης
δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι: -Μεταφορά τεχνογνωσίας /
τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με
σκοπό: -την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές.
Ως καινοτόμα θεωρούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που
παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή τρόπους
χρήσης, -την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή
λειτουργίας επιχειρήσεων, -την επίλυση προβλημάτων στην
παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγόμενων
προϊόντων,
-ενίσχυση
της
συνεργασίας
των
επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, -προώθηση
Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων
προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη δράση είναι
συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία
Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr . Για το
λόγο αυτό το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον
έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής: •
Αγροδιατροφή • Δομικά υλικά • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση •
Τουρισμός • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών • Τεχνολογίες
ενέργειας • Τεχνολογίες περιβάλλοντος • Τεχνολογίες μεταφορών και
εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε ποιους απευθύνεται: Πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη
διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας. Περίοδος υποβολής από
17/12/2019 έως 28/2/2020 (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.) . Τι χρηματοδοτείται: Οι δαπάνες για την αγορά–
λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Αναλυτικά, οι πληροφορίες για τις επιλέξιμες
δαπάνες αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.1 της Πρόσκλησης. H μέγιστη
επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών (κουπόνια καινοτομίας)
είναι 10.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%. Οι δαπάνες είναι
επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της
Δράσης. Προϋπολογισμός € 4.000.000 Η πρόσκληση της Δράσης
δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
αναρτήθηκε
στις
ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ www.pepkm.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr
, www.ependyseis.gr
και του Ε.Φ. www.efepae.gr
, www.kepaanem.gr . 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.

Τεύχος No 45
Συνέδριο με τίτλο: "EUandU" ΘΕΕσσαλονίκη
Edition και θέμα: "Επιχειρηματικότητα και
Απασχόληση
των
νέων
στην
ΕΕ"
(https://www.euandu.eu) .
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα διοργανώνει στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2019
συνέδριο που θα γίνει στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης (
Αποθήκες Γ & Δ), με τίτλο: "EUandU" ΘΕΕσσαλονίκη
Edition
και
θέμα:
"Επιχειρηματικότητα
και
Απασχόληση
των
νέων
στην
ΕΕ"
(https://www.euandu.eu) .
Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου θα τιμήσει με την
παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος
πρόκειται να συμμετάσχει σε έναν "Διάλογο με τους
Πολίτες" από τις 11 π.μ. έως τις 12 το μεσημέρι.
Το συνέδριο απευθύνεται σε νέους και νέες 18 έως
35 ετών (Φοιτητές, απόφοιτους οικονομικών
τμημάτων, νέοι επιχειρηματίες κ.α.) με ιδέες και
ενδιαφέροντα που άπτονται των θεμάτων του
συνεδρίου. Το συνέδριο θα έχει συμμετοχικό και
διαδραστικό χαρακτήρα. Αυτό θα επιτρέψει στους
νέους να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και να
αναζητήσουν μαζί καινοτόμες λύσεις στα ζητήματα
που τους απασχολούν, όπως η κατάρτιση, η νεανική
επιχειρηματικότητα,
η
εύρεση
εργασίας,
η
απασχόληση και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για
τις ιδέες τους. Οι νέοι θα μπορούν να λάβουν μέρος
σε ομάδες εργασίας και σε άλλες συμμετοχικές
διαδικασίες
διαλόγου,
έχοντας
ως
άξονα
συγκεκριμένα ερωτήματα, με σκοπό να φέρουν
συλλογικά στην επιφάνεια νέες ιδέες και λύσεις.
Επιπλέον
στα
πλαίσια
του
συνεδρίου
οι
συμμετέχοντες
θα
μπορούν
να
λάβουν
coaching/mentoring υπηρεσίες (μέχρι 12 άτομα ανά
coach, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο) για θέματα
επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
Τέλος κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρξει και
ένα Job festival, όπου θα δοθεί η δυνατότητα και ο
χώρος, σε εταιρείες που προσφέρουν θέσεις
εργασίας, να πραγματοποιήσουν συναντήσεις ή/ και
συνεντεύξεις με τους συνέδρους.
Υπηρεσία μιας στάσης για τις επενδύσεις σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Σε υπηρεσία μίας στάσης για την εξυπηρέτηση των
επενδυτών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
μετατρέπεται ο ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων
Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης), εταιρεία που
διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ. Όπως
επισημαίνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
Διαχειριστή, Γιάννης Γιαρέντης, στόχος είναι η
διεκπεραίωση για λογαριασμό των επενδυτών του
συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται για την
αδειοδότηση και λειτουργία μιας μονάδας ΑΠΕ
(αιολικά, φωτοβολταϊκά κ.λπ.) μετά τη λήψη της
άδειας παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΠΑΕ), http://www.lagie.gr/ (ΠΗΓΗ: EBEA
e-Newsletter|2-4.11.19).

Ημερίδα με θέμα: «Ενημέρωση για την υλοποίηση των πράξεων,
εκτίμηση αποτελεσμάτων» «Προώθηση στην Απασχόληση
ατόμων ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» και «Ανάπτυξη των
επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά
εκπαιδευτικά προσόντα» του ΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας»
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο υλοποίησης
των πράξεων «Προώθηση στην Απασχόληση ατόμων ευπαθών
Κοινωνικών Ομάδων» και «Ανάπτυξη των επαγγελματικών
προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά
προσόντα» του ΕΠ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» σας προσκαλεί
στην ημερίδα με θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» Παρασκευή 15
Νοεμβρίου 2019, Ώρα: 10:310:3 10:30π.μ. -13 :00 μ. Αίθουσα
Εκδηλώσεων Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Τσιμισκή 29 Θεσσαλονίκη.

3 Πρωθυπουργοί και 85 ομιλητές υψηλού κύρους στο 4ο
Thessaloniki Summit 2019
Για μία ακόμα χρονιά, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
πραγματοποιεί το κορυφαίο οικονομικό και πολιτικό γεγονός, το
Thessaloniki Summit. Στις 14 και 15 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Hyatt
Regency της Θεσσαλονίκης, 3 πρωθυπουργοί, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί
και business leaders, θα συμμετάσχουν στο 4ο Thessaloniki Summit
2019, ορίζοντας την ατζέντα των εξελίξεων για τα επόμενα έτη σε
Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, o
Μπόικο Μπορίσοφ και ο Ζόραν Ζάεφ, συζητούν για τις προοπτικές
οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών και προτείνουν
σχετικές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Κύριο θέμα
συζήτησης του 4ου Thessaloniki Summit θα είναι οι γεωστρατηγικές,
οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη
χώρα μας. Επίσης, θέματα που αφορούν την ενέργεια, τις
μεταρρυθμίσεις, τις υποδομές, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα νέα
δεδομένα που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή.
Το
Thessaloniki Summit διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Ελλάδας (ΣΒΕ) σε συνεργασία με τη Συμεών Γ. Τσομώκος (SGT)
Α.Ε., και την αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας,
κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επισκέπτεστε τον ιστότοπο https://www.thessalonikisummit.gr/ .
Πρόσκληση σε 2 Δωρεάν Εφαρμοσμένα Σεμινάρια
Η MANAGER’S OFFICE στα πλαίσια συμμετοχής της στην KEM
FRANCHISE στο PORTO PALACE , 8-11 Νοεμβρίου 2019, ως
χορηγός επικοινωνίας, σας προσκαλεί, σε 2 Δωρεάν Εφαρμοσμένα
Σεμινάρια:
1.Ενδεδειγμένη ανάπτυξη στο B2C & Λιανική – Tips Sales &
Marketing, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, 13:30.
2.Αξιολόγηση Προσωπικού και η σημασία της εκπαίδευσης από την
πλευρά του Manager την Κυριακή 10 Νοεμβρίου,12:30.
Πληροφορίες: www.managersoffice.net

Παρουσίαση των 3 πρότυπων οδηγών για την πρόωρη
σχολική εγκατάλειψη για μαθητές, για γονείς και για
εκπαιδευτικούς
Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης σας προσκαλεί στην
παρουσίαση των 3 πρότυπων οδηγών για την πρόωρη σχολική
εγκατάλειψη για μαθητές, για γονείς και για εκπαιδευτικούς, που
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Συνεργασίας «URBACT III, Implementation
Νetwork» με τίτλο: «STAY TUNED - Πρόληψη της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου», τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, ώρα
11.00 π.μ., στο «Καραπάντσειο» Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Αίθουσα Σοφία Βέμπο, Μ. Αλεξάνδρου
24 – Αμπελόκηποι, σε ειδική ημερίδα προβολής των δράσεων και
των αποτελεσμάτων του έργου. Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ.
Αναστασία Δημόκα: Τηλ. 2313 313 681, Εmail: info@ampelokipimenemeni.gr.

Ενημέρωση για εγγραφή στην εκπαιδευτική
πλατφόρμα μαθητείας VET2BUSINESS
Σε
συνέχεια
της
εκδήλωσης
VET2Business
“Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μαθητείας - Αντιμετώπιση της
έλλειψης δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού και
προσδιορισμός των μελλοντικών τάσεων” που
πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 17
Οκτωβρίου 2019 ο Δήμος Θεσσαλονίκης μας
ενημερώνει
ότι
στο
παρακάτω
link
http://vet2business.eu/el/ μπορείτε να μπείτε και να
εγγραφείτε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του
προγράμματος που έχει ως στόχο την κάλυψη
διαπιστωμένων δεξιοτήτων (μέσα από e-learning
εκπαιδευτικά μαθήματα) στον τομέα των ψηφιακών
δεξιοτήτων καθώς και της βελτίωσης των δεξιοτήτων
διαπολιτισμικής επικοινωνίας στον τουριστικό και
επισιτιστικό κλάδο. Για την παρακολούθηση των
μαθημάτων δεν απαιτείται κάποια χρηματική συμμετοχή
(προσφέρονται δωρεάν) πέρα από την εγγραφή σας
στην πλατφόρμα με σκοπό την πρόσβαση στο
απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό. Για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με το πρόγραμμα
παρατίθενται παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας όπου
μπορείτε να απευθύνεστε: Χασίδου Ανθούλα ,
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
2313318660,
e-mail:
a.chasidou@thessaloniki.gr

«Άθληση για τον Διαβήτη»
Το πιο ηχηρό μήνυμα σε μία από τις πιο επιτυχημένες
αθλητικές διοργανώσεις, θα κληθούν να στείλουν οι
πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη,
συμμετέχοντας στη δράση φέτος «Άθληση για τον
Διαβήτη», που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία
Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη,
με στόχο την ενίσχυση του μηνύματος για την
αντιμετώπιση του Διαβήτη μέσα από την καθημερινή
άσκηση. Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 στις 12.00 η
νέα παραλία Θεσσαλονίκης με σημείο συγκέντρωσης
και εκκίνησης το Makedonia Palace, θα πλημμυρίσει
από κόσμο, χρώματα, μουσική και παλμό. Με σύνθημα
«Νικώντας τον Διαβήτη» και σύμβολο τον γαλάζιο κύκλο
η δράση έχει στόχο τη μετάδοση του μηνύματος ότι
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Διαβήτη με την
καθημερινή άσκηση. Μετά από τρία χρόνια
διοργάνωσης της ποδηλατοδρομίας «Ποδήλατο για τον
Διαβήτη» με τη συμμετοχή άνω των 400 ποδηλατών
κάθε χρόνο, φέτος αναμένεται μεγάλη αύξηση των
συμμετεχόντων.
Πρόγραμμα
δράσεων:
13.00
εκκίνηση
ποδηλατοδρομίας, 12.00 – 14:00 bodyweight training,
12.00 – 14.00 3D Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
ΚΑΡΠΑ, 12.00 – 14.00 Ιστιοπλοΐα. Η συμμετοχή είναι
δωρεάν.
Κάντε
την
εγγραφή
σας
στο
σύνδεσμο:https://services.livemedia.com/register/33athli
si.aspx?lang=1.
H δράση διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία
Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη
Διαβήτη στο πλαίσιο του 33ου Πανελληνίου Ετήσιου
Συνεδρίου της στο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη
με συμμετοχή άνω των 1.800 συνέδρων και τελεί υπό
την Αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τη δράση «Άθληση για τον Διαβήτη» στηρίζουν φορείς
της πόλης, ποδηλατικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα,
η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης με παροχή υγειονομικής
περίθαλψης, ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης,
εθελοντικοί οργανισμοί, χορηγοί, χορηγοί επικοινωνίας
καθώς και πολλοί εθελοντές. Πληροφορίες στο
https://www.livemedia.gr/33athlisi

Τελική Εκδήλωση του έργου Early Warning Europe για
την Ελλάδα
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της (ΓΣΕΒΕΕ) και το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλούν
στην Τελική Εκδήλωση του έργου Early Warning Europe για
την Ελλάδα, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο
Hilton Αθηνών – Αίθουσα «Εσπερίδες». Το πρόγραμμα της
εκδήλωσης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις εξής
παρουσιάσεις:
- «Το Πρόγραμμα της Έγκαιρης Προειδοποίησης του
κινδύνου για της επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Επιτεύγματα
και μαθήματα» Morten Moller, (Δανία) - Γενικός Συντονιστής
Προγράμματος
- “Γιατί χρεοκοπούν οι επιχειρήσεις και τι πρέπει να γίνει για
να αποφευχθεί αυτό;
Παρατηρήσεις από διεθνή έρευνα και πρακτική» καθηγητής
Jan Adriaanse, Leinden University
-«Το Πρόγραμμα Early Warning Europe στην Φινλανδία:
Προκλήσεις και Ευκαιρίες»
Mira-Maria
Konktanen,
Ομοσπονδία
Φινλανδικών
Επιχειρήσεων
-«Αποτελέσματα του Προγράμματος στην Ελλάδα –
Συμπεράσματα.

Εκδήλωση με αφορμή την έκδοση ενημερωτικού
βιβλιαρίου για τα Παραδοσιακά Αλλαντικά της Κύπρου
Το Εμπορικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αθήνα σας προσκαλεί σε εκδήλωση με
αφορμή την έκδοση ενημερωτικού βιβλιαρίου για τα
Παραδοσιακά Αλλαντικά της Κύπρου, την Δευτέρα 11
Νοεμβρίου 2019, ώρα 20.00 στο ξενοδοχείο The Met Hotel,
ης
26 Οκτωβρίου 48 – Θεσσαλονίκη. Για τα παραδοσιακά
αλλαντικά της Κύπρου θα μιλήσουν: Ο Εμπορικός
Σύμβουλος της Πρεσβείας, κ. Ιωσήφ Κυπραίος, ο executive
chef του The Met Hotel, κ. Δημήτρης Τσανανάς, η χημικός –
οινολόγος, δημοσιογράφος οίνου, κα Μαρία Νέτσικα. Θα
ακολουθήσει γευστική δοκιμή από παραδοσιακά αλλαντικά
της Κύπρου και Κυπριακών κρασιών.

Εσπερίδα με θέμα: Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων με χρήση
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media
Marketing for Businesses)
Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί σε εσπερίδα με
θέμα: Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων με χρήση των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Marketing for
Businesses), την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19.00
στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας 28ης
ος
Οκτωβρίου 9, 1 όροφος - ΚΑΤΕΡΙΝΗ. Η εκδήλωση είναι
ανοιχτή για το κοινό. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση
τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά.

Πρόσκληση για 2º forum τουρισμού και real estate
Δήμος Πρέβεζας – Novi sad – Banja Luka. Ελλάδα –
Σερβία –Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας
Οι διοργανωτές σας προσκαλούν στο 2º Forum Τουρισμού
και Real Estate, το οποίο θα διεξαχθεί στο συνεδριακό
κέντρο ‘Ιωάννης Βελλίδης’, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 ,με
τη συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων από Ελλάδα, Σερβία
και Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας. Με την λήξη των
παρουσιάσεων
θα
ακολουθήσουν
επιχειρηματικές
συναντήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα : https://www.greekserbian.com.

Ενημερωτική εκδήλωση «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αρωγής – Καλές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου
Πόντου»
To Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Οργανισμού της Οικονομικής
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), σας προσκαλεί στην
κορυφαία
ενημερωτική
εκδήλωση
«Δίκτυο
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής – Καλές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου
Πόντου», την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29. Η εκδήλωση
διοργανώνεται στο πλαίσιο των εργασιών της 61ης Τακτικής
Συνάντησης των μελών του Επιχειρηματικού Συμβουλίου της
ΟΣΕΠ, με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου και τη
διεύρυνση της πρωτοβουλίας του Δικτύου στις υπόλοιπες έντεκα
χώρες του Οργανισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής, ο
Πρόεδρος του οποίου, κ. Νικόλαος Πέντζος, θα παρουσιάσει, ως
καλή πρακτική, το έργο του Δικτύου που στοχεύει στη διασύνδεση
της επιχειρηματικής κοινότητας με φορείς που προσφέρουν
κοινωνικό έργο. Επίσης, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ISOMAT
και TRANS ANDRIATIC PIPELINE (TAP), καθώς και των φορέων
Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και Ορφανοτροφείο θηλέων
«Η Μέλισσα», θα καταθέσουν, ως αρωγοί και ωφελούμενοι, την
εμπειρία τους από τη συμμετoxή τους στο Δίκτυο. Στο τέλος της
εκδήλωσης θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του
Επιχειρηματικού Συμβουλίου και του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την online δήλωση για τη δωρεάν συμμετοχή
τους
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSyyA_FIe6MRPmK
h8Lkik4ICHDcblmJOYjD5YVR2UGX-iySA/viewform , μέχρι και
την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην
Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Προεδρίας του Επιχειρηματικού
Συμβουλίου της ΟΣΕΠ, κα Αγγελίδου Σταυρούλα, στο τηλ.2310
370182 και με email: s.angelidou@ebeth.gr .

1ο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Φορολογικού
Δικαίου
με
θέμα:
Επιχειρηματικότητα και Φορολογία - Προκλήσεις και
ευκαιρίες σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο
διεθνές
επιχειρηματικό περιβάλλον
Το
1ο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Φορολογικού
Δικαίου
με
θέμα:
Επιχειρηματικότητα και Φορολογία - Προκλήσεις και ευκαιρίες σε
ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον
πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου
2019, ώρα 9.00-18.35, Wyndham Grand Athens. Με
περισσότερους από 26 εξέχοντες ομιλητές, το Συνέδριο φιλοδοξεί
να γίνει θεσμός για τη Νομική και Ακαδημαϊκή κοινότητα, τους
Οικονομολόγους και τους Λογιστές, τα στελέχη των Οικονομικών
Διευθύνσεων των επιχειρήσεων και όσους ασχολούνται με το
φορολογικό δίκαιο και την εφαρμογή του, παρέχοντάς τους
πολύτιμη εξειδικευμένη γνώση και εργαλεία αναφορικά με τα
πλέον κρίσιμα και επίκαιρα θέματα της φορολογίας. Το Συνέδριο
διοργανώνεται υπό την επιστημονική αιγίδα και επιμέλεια της
Ελληνικής Εταιρίας Φορολογικού Δικαίου & Δημοσιονομικών
Μελετών, υπό την αιγίδα της Έδρας Jean Monnet στην
Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, της Νομικής
Σχολής του ΑΠΘ και με τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΒ. Δείτε στο
σύνδεσμο
https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/17738/s/1osunedrio-foroldikaiou/category/303/?utm_source=newsletter&utm_medium=em
ail&utm_campaign=2019-11-2-Conference όλους τους Ομιλητές
& το αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Επιχειρηματικά Νέα

Πρόσκληση συμμετοχής στη διεθνή έκθεση
τροφίμων ποτών food hotel asia, Σιγκαπούρη,
31.03.2020 - 3.04.2020

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων από το Βέλγιο που
συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών για τον μήνα Οκτώβριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Ο Οργανισμός Enterprise Greece σας προσκαλεί να
συμμετέχετε στην Διεθνή Έκθεση “FOOD & HOTEL
ASIA” (31/3-3/4/2020) οργανώνεται από το 1978 και
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στον Εκθεσιακό
χώρο Singapore Expo στην Σιγκαπούρη. Πρόκειται
για μια σημαντική εμπορική έκθεση, συνώνυμη με τη
βιομηχανία τροφίμων και φιλοξενίας στην Ασία. Μέσα
από 40 χρόνια ανάπτυξης, η FHA μεγάλωσε
αλματωδώς και έχει κερδίσει τη φήμη της ως την πιο
ολοκληρωμένη διεθνή εμπορική έκθεση τροφίμων και
φιλοξενίας στην περιοχή προσελκύοντας την
συμμετοχή κορυφαίων αγοραστών από τις γειτονικές
χώρες όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία, το Βιετνάμ, η
Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν,. Για να ικανοποιήσει τις ποικίλες
ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και φιλοξενίας, η
FHA προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και
υπηρεσιών, εκδηλώσεων καθώς και εξειδικευμένες
ζώνες όπως:
- Διαγωνισμός Γαστρονομίας , Foodtech Zone-χώρος εξοπλισμού βιομηχανίας
τροφίμων , - Halal Zone- αποκλειστικά για προϊόντα
Halal , - Natural & Organics Zone, - Prowine Asiaπαράλληλη διοργάνωση έκθεσης αποκλειστικά για
οίνους και oινοπνευματώδη.
Η Σιγκαπούρη είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός
εταίρος της ΕΕ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ασίας. Πάνω από 10.000 επιχειρήσεις της ΕΕ είναι
εγκατεστημένες
στην
Σιγκαπούρη
και
τη
χρησιμοποιούν ως κόμβο για την εξυπηρέτηση
ολόκληρης της περιοχής του Ειρηνικού. Η Σιγκαπούρη
είναι επίσης ο νούμερο ένα προορισμός για τις
Ευρωπαϊκές Επενδύσεις στην Ασία, καθώς οι
επενδύσεις μεταξύ των εταίρων αυξάνονται με ταχείς
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια.
Μεταξύ άλλων η
εμπορική και η επενδυτική συμφωνία της ΕΕ και της
Σιγκαπούρης, η οποία εγκρίθηκε στις 13.02.2019 από
την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα άρει
όλους τους εναπομείναντες δασμούς για τα προϊόντα
της ΕΕ και θα δεσμεύσει την Σιγκαπούρη να
διατηρήσει αμετάβλητη την αδασμολόγητη πρόσβαση
που ισχύει σήμερα για όλα τα άλλα προϊόντα της ΕΕ.
To κόστος ανέρχεται σε:
1) 415 €/τ.μ. Τα γωνιακά περίπτερα θα επιβαρυνθούν
με 10% επιπλέον ανά τ.μ. (σημειώνεται ότι το
επιπλέον 10% θα πληρωθεί στην εξόφληση μετά τη
χωροθέτηση των περιπτέρων. Η πληρωμή του
επιπλέον ποσού με την προκαταβολή, σε καμιά
περίπτωση δεν εξασφαλίζει γωνιακό περίπτερο).
2) Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην
έκθεση με το Πρόγραμμα ‘Επιχειρούμε Έξω’ ή άλλο
συγχρηματοδοτούμενο
Πρόγραμμα
το
κόστος
ανέρχεται στα 945€/τ.μ.
Τα παραπάνω ποσά
επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους με τα
αιτούμενα τετραγωνικά μέτρα. Στη συνέχεια για να
ολοκληρωθεί η δέσμευση του χώρου, θα πρέπει να
καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 35% του κόστους
συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για
την οποία θα σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση.
Ειδικότερα, θα σταλεί ηλεκτρονικός κωδικός
πληρωμής, που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την
πληρωμή της προκαταβολής όσο και για την
εξόφληση.
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την
οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών
μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την
έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει
τη φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών. ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέχρι τις 22.11.2019 ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αναγνωστοπούλου Κατερίνα T:210
3355767, k.anagnostopoulou@eg.gov.gr

ΒΕΛΓΙΟ

ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε, απέστειλε Οδηγό Επιχειρείν
2019 για το Βέλγιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Νο.38
Νοέμβριος 2019 με θέμα «Επισκόπηση οικονομικών εμπορικών και
επιχειρηματικών ειδήσεων για την Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΙΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, απέστειλε την Ετήσια Έκθεση για την
Οικονομία της Ινδίας και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές
Σχέσεις Ελλάδος-Ινδίας κατά το έτος 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Νέο Δελχί www.agora.mfa.gr, E-mail: ecocom-newdelhi@mfa.gr , τηλ.
+91 11 2688 0700.
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Καναδά
Οκτωβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ:
613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΚΟΥΒΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στην Αβάνα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου
2019, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ )
της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει
ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην
Αβάνα (www.agora.mfa.gr ), email: gremb.hav@mfa.gr
ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Ζητήσεις συνεργασίας

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι
αναφερόμενες στη συνέχεια ελληνικές επιχειρήσεις του
εξωτερικού, επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ελληνικές,
προκειμένου να συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται
στην κάθε ζήτηση.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ: 210
9010040, e-mail: info@omind.gr

Η

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 10/10/2019 Έως: 10/10/2020
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
ΛΑΤΕΞ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΧΓΡΟΝΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ,
ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ,
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.
Επιχείρηση: SWAN AE
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10, 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 00302108161333, 00302108161595
E-mail: info@swan.gr WEB: http://www.swan.gr
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 10/10/2019 Έως: 10/10/2020
Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.
Επιχείρηση: ANDES TRADING
ΙΑΠΩΝΙΑ
E-mail: watanabe@andes-trading.co.jp
Πληροφορίες:
https://adminportal.acci.gr/images/demandExport/Ande
sTrading.pdf
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 10/10/2019 Έως: 10/10/2020
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΓΓΡΟ-ΣΕΡΒΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΣΦΑΓΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΝΩΠΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ.
Επιχείρηση: MASEL TOF DOO
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 00381637081739, 0036209944615
E-mail: maseltofdoo@gmail.com
Πληροφορίες:
https://adminportal.acci.gr/images/demandExport/Mase
lTofDoo.pdf
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 10/10/2019 Έως: 10/10/2020
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ
ΛΙΜΑΝΙ MYKOLAIV ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.
Επιχείρηση: INTERNATIONAL CENTER FOR
PROMOTION OF ENTREPRENEURSHIP
Υπεύθυνος: VLADIMIR PAKHNIY , ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Τηλέφωνο: 00380685993322
Πληροφορίες:
https://adminportal.acci.gr/images/demandExport/Vladi
mirPakhniy.pdf

Η

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2019.
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/el/truckvan-expo/ , τηλ: 210 9010040, e-mail: info@omind.gr
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ALFAEXPO
Πόλη: Τρίπολη.
Ημερομηνία: 13-17 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: www.peloponnisosexpo.gr
AGROLAND19
Πόλη: Παιανία, Αττική .
Ημερομηνία: 22-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωματικών
Φυτών
Πληροφορίες: Site: https://www.agroland-expo.gr/ , τηλ: +30
210 8056205, 207, e-mail: info3ek@otenet.gr
eCOMMERCE&DIGITAL MARKETING EXPO 2019
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα.
Ημερομηνία: 23-24 Νοεμβρίου.
Εκθέματα: Έκθεση Digital Marketing
Πληροφορίες:Site:https://www.ecdmexpo.com/index.php/e/,
τηλ:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
th

87 INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
Πόλη: Νόβι Σαντ, Σερβία
Ημερομηνία: 16-22 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Γεωργικά προϊόντα
Πληροφορίες: www.sajam.net
Tel.: +381 214830121, +381 63525355
E-mails: slobodanka.zikic@sajam.net
WORLD HALAL SUMMIT & OIC HALAL EXPO 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Τρόφιμα, Τουρισμός, Κλωστοϋφαντουργία, Ιατρική
Πληροφορίες: site: http://www.helalexpo.com.tr/en/
fax:
2107242948, e-mail: atina@ticaret.gov.tr
13rd TRAVEL TURKEY IZMIR 2019 TOURISM EXHIBITION
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 5-7 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: τηλ: +90 (232) 497 11 06, +90 (533) 144 98 82,
e- mail: arif.saglam@izmirfair.com.tr

Διεθνείς Διαγωνισμοί
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών που
αφορούν:
1.
«Προμήθεια ελκυστήρων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 391 740.00
«Uzhnotsentralno darzhavno predpriyatie- Smolyan, TP „DLS
Trakiya“» (Νότιο-Κεντρική Κρατική Επιχείρηση-Smolyan, TP „DLS
Trakiya“) 2016195800225
Δ/νση: bul obsht. Rakovski, Stryama 4142, obl.
Plovdiv,
Βουλγαρία Web: www.ucdp-smolian.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Dinko Ilchev
Τηλέφωνο: +359 885106225, Φαξ: +359 31532362
Ηλεκτρονικό
Tαχυδρομείο:
dlstrakia@ucdp-smolian.com
Διεύθυνση
του
προφίλ
αγοραστή:
http://ucdpsmolian.com/profil/public_contracts_fileslis
t.php?showmaster=view1&fk_id=3421
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ. Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του
διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http://ucdp-smolian.com/profil/public_con-tracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=342 1
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/11/2019 - 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
2
«Προμήθεια απολυμαντικών και απορρυπαντικών για
αποστείρωση»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 569 290.00
«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r
Georgi Stranski“ EAD — Pleven» (Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο „D-r Georgi Stranski“ EAD — Pleven) 114532352
Δ/νση: bul. „Georgi Kochev“ No. 8a, Pleven 5800, Βουλγαρία
Web: www.umbalpleven.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Anna Kovacheva
Τηλέφωνο: +359 64886279, Φαξ: +359 64886412
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: aannaa_@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://umbalpleven.com/001782019-0017- otkrita-protsedura/
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ. Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του
διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http://umbalpleven.com/00
178-2019-0017-otkrita- protsedura/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/11/2019 - 15:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
3.
«Προμήθεια ιατρικών συσκευών και αναλωσίμων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 2 219 964.40
«UMBAL „Prof. d-r Stoyan Kirkovich“ AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο
„Prof. d-r Stoyan Kirkovich“ AD) 123535874
Δ/νση: ul. „Gen. Stoletov“ No. 2, Stara Zagora 6000, Βουλγαρία
Web: http://umbal-kirkovich.org/ Αρμόδιος για πληροφορίες: Silvina
Hristozova, Τηλέφωνο: +359 42605443, Φαξ: +359 42601125
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbalad_sz_zop@mail.bg Διεύθυνση
του προφίλ αγοραστή: http://umbal-kirkovich.org/
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D
0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8
F-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81-2/
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ.Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού
(στη βουλγαρική) βλ. και: http://umbal-kirkovich.org/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
02/12/2019 - 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

Διεθνείς Διαγωνισμοί (συνέχεια)
«Προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 630 000.00
«Izpalnitelna agentsiya po selektsiya i reproduktsiya v
zhivotnovadstvoto» (Κτηνοτροφικός οργανισμός συλλογής
και αναπαραγωγής) 130925885
Δ/νση: ul. „Bistrishko shose“ No. 26, Sofia 1756,
Βουλγαρία
Web: www.iasrj.eu
Αρμόδιος για πληροφορίες: Yasen Borisov Maymunkov,
Τηλέφωνο: +359 9611329
Φαξ:
+359
9613386,
Ηλεκτρονικό
Tαχυδρομείο:
g.yordanov@iasrj.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.iasrj.eu/zanas/profil-na-kupuvacha
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ. Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του
διαγωνισμού
(στη
βουλγαρική)
βλ.
και:
https://www.iasrj.eu/za-nas/profil-na-kupuvacha
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/11/2019 - 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
«Προμήθεια ιατρικών αντιδραστηρίων και βιοπροϊόντων
για εργαστήρια και κέντρα αίματος»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 450 801.61
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Bratan
Shukerov“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο “D-r Bratan Shukerov“
AD) 120503871
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 2, Smolyan 4700, Βουλγαρία
Web: http://mbalsmolyan.com/
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Nedyalka Staevska, Mariya
Milkovska Τηλέφωνο: +359 30162666,Φαξ: +359
30162549
Ηλεκτρονικό
Tαχυδρομείο:
mbalsmolyan@mbalsmolyan.com
Διεύθυνση
του
προφίλ
αγοραστή:
http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ. Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του
διαγωνισμού
(στη
βουλγαρική)
βλ.
και:
http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191024PsiF3450657
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03/12/2019 - 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
6. «Προμήθεια μετεωρολογικών οργάνων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 294 112.00
« Natsionalen institut po meteorologiya i hidrologiya »
(Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας)
000663814
Δ/νση: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 66, Sofia 1784,
Βουλγαρία
Web: www.meteo.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Valeri NikolovΤηλέφωνο: +359
24624508,Φαξ: +359 29880380
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:
valeri.nikolov@meteo.bg Διεύθυνση του προφίλ
αγοραστή:
http://storm.cfd.meteo.bg//op7/eu20191024
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ. Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του
διαγωνισμού
(στη
βουλγαρική)
βλ.
και:
http://storm.cfd.meteo.bg// op7/eu20191024
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/11/2019 - 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή
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18/11/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ
ΤΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΗΛ.210-8916264

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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18/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ,
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ
4ης
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.2313327825

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
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18/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ,
ΓΙΑ
ΕΝΑ
ΕΤΟΣ»
ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ
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19/11/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α)ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΙΜΑΝΤΕΣ)
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
Β)ΣΑΚΟΦΙΛΤΩΝ
Γ)ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ
ΤΗΛ.26953-60606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΓΙΑ
ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ

694

19/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΨΥΓΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
ΤΗΛ.2313-307195

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΧΑΡΩΝ»

695

22/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ Η/Υ ΜΕ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ
ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ
ΕΤΟΣ» ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

699

22/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΕ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ,
ΓΙΑ
ΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΜΟ
ΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ
ΚΑΙ
ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΥΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΤΗΛ.2310-381080

424 ΓΣΝΕ

697

25/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΕ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ,ΓΙΑ
ΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΜΟ
ΤΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ
ΚΑΙ
ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

692

28/11/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΗΛ.26953-60606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «
ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

691

2/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΥ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
ΤΗΛ.2310381080

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
«ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

424 ΓΣΝΕ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
693

12/12/2019
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
SIEMENS ΤΗΛ.210-8705010





ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη
ενημέρωσή σας σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων,
Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές,
Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις
επιχειρήσεις - μέλη των Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες,
οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr),
προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των Ελληνικών
επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται
για
την
υπηρεσία
εύρεσης
επενδυτικών
προγραμμάτων
(http://investmenttools.uhc.gr/ ), την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως)
εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία συμβουλευτικής καθοδήγησης
(https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ
επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την
πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα
απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός
ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής, με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται
σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την
τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν
δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε
καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

