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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 2019 – 2020
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε το
κάτωθι ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, κατά
την διάρκεια των εορτών:
Κυριακή
15-12-2019
11 π.μ. – 6 μ.μ.
Δευτέρα
16-12-2019
10 π.μ. – 9 μ.μ.
Τρίτη
17-12-2019
10 π.μ. – 9 μ.μ.
Τετάρτη
18-12-2019
10 π.μ. – 9 μ.μ.
Πέμπτη
19-12-2019
10 π.μ. – 9 μ.μ.
Παρασκευή
20-12-2019
10 π.μ. – 9 μ.μ.
Σάββατο
21-12-2019
10 π.μ. – 6 μ.μ.
Κυριακή
22-12-2019
11 π.μ. – 6 μ.μ.
Δευτέρα
23-12-2019
10 π.μ. – 9 μ.μ.
Τρίτη – Παραμονή
24-12-2019
10 π.μ. – 6 μ.μ.
Χριστουγέννων
Τετάρτη –
25-12-2019
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Πέμπτη
26-12-2019
ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή
27-12-2019
10 π.μ. – 9 μ.μ.
Σάββατο
28-12-2019
10 π.μ. – 6 μ.μ.
Κυριακή
29-12-2019
11 π.μ. – 6 μ.μ.
Δευτέρα
30-12-2019
10 π.μ. – 9 μ.μ.
Τρίτη – Παραμονή
31-12-2019
10 π.μ. – 6 μ.μ.
Πρωτοχρονιάς
Τετάρτη –
1-1-2020
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Πέμπτη
2-1-2020
ΚΛΕΙΣΤΑ*
* Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020 προτείνουμε, όπως
παραδοσιακά και εθιμικά γίνεται, τα καταστήματα να παραμείνουν
κλειστά.
Πληροφορίες Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: τηλ.2310
538790 • fax 2310 538263 • e-mail: empsylth@otenet.g r
www.tradesupport.gr

Ενημέρωση για τη δυνατότητα πραγματοποίησης πλήθους
εργαστηριακών ελέγχων που αφορούν δέρματα, υφάσματα,
καύσιμα-υδραυλικά υγρά, τρόφιμα και μέταλλα από το Χημείο
Στρατού (ΧΗΣ)
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Υλικού Πολέμου/2ο με το
έγγραφό
του
με
αριθ.
πρωτ.Φ.900/162/1118091/Σ.3582/22.11.2019 μας γνωρίζει ότι το
Χημείο Στρατού (ΧΗΣ), το οποίο είναι διαπιστευμένο εργαστήριο
κατά ISO 17025, με έδρα τον Πειραιά, έχει τη δυνατότητα
πραγματοποίησης πλήθους εργαστηριακών ελέγχων που
αφορούν δέρματα, υφάσματα, καύσιμα-υδραυλικά υγρά, τρόφιμα
και μέταλλα. Οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι, πλέον των
υλοποιούμενων επ’ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται
να πραγματοποιούνται και για φορείς τόσο του ευρύτερου
δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα κατόπιν σχετικής αίτησης
και της καταβολής του ανάλογου τιμήματος. Επιπρόσθετες
πληροφορίες επί του θέματος δύνανται να παρασχεθούν κατόπιν
επικοινωνίας (τηλ. ΧΗΣ: 2104611689).
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Αναστέλλεται
συστήματος
Δικαιούχων»

η λειτουργία του πληροφοριακού
«Κεντρικό
Μητρώο
Πραγματικών

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και κατόπιν
σχετικού αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, αναστέλλεται η
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» για το χρονικό διάστημα
από τις 22/11/2019 έως και τις 19/01/2020. Η εν λόγω
αναστολή γίνεται για λόγους συντήρησης καθώς και
βελτίωσης της λειτουργικότητας του συστήματος. Ως εκ
τούτου, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται
οι προθεσμίες υποβολής των στοιχείων των πραγματικών
δικαιούχων, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο επιπλέον
χρόνο στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα να προετοιμάσουν το
Ειδικό Μητρώο που πρέπει να τηρούν στη έδρα τους
(άρθρο 20 του Ν. 4557/2018) και να το καταχωρήσουν στο
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Υπουργείου
Οικονομικών. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
https://www.gsis.gr/anastelletai-i-leitoyrgia-toy-pliroforiakoysystimatos-kentriko-mitroo-pragmatikon-dikaioyhon .

Πρόσκληση στο 2ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της
αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of Disability in Art»
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνει από τις 3 έως τις
10 Δεκεμβρίου 2019 το 2ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της
αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of Disability in Art» με
ακρωνύμιο RoDi. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την
Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου
Προκοπίου Παυλοπούλου και με την υποστήριξη του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σκοπός του
φεστιβάλ είναι η ανάδειξη της τέχνης μέσα από την οπτική
των ατόμων με αναπηρία και η ιδέα βασίζεται στην
αναγνώριση του αναφαίρετου ανθρώπινου δικαιώματος της
έκφρασης μέσω της Τέχνης. Απώτερος δε σκοπός της
διοίκησης του Ιδρύματος είναι η καθιέρωση αυτού ως
θεσμού παρουσίασης της καλλιτεχνικής πλευράς των
ατόμων με αναπηρία, άρσης των εμποδίων συμμετοχής και
κοινωνικής συμπερίληψής τους και σύζευξης Πανεπιστημίου
και Κοινωνίας. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ,
που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ
[https://rodi.uom.gr/πρόγραμμα/],
περιλαμβάνονται
προβολές κινηματογραφικών ταινιών του Διαγωνιστικού
Τμήματος ελληνικών και ξένων παραγωγών, ένα ειδικό
αφιέρωμα με τη σφραγίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης,
μουσικές
και
επαγγελματικές
και
ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις
και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
απευθύνονται
στο:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1ος όροφος, γραφ. Κ-123.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310.891. 437/350, Ε-mail
: rod@uom.gr, Website
: http://rodi.uom.gr/. Facebook
: https://www.facebook.com/rodifestival/. Twitter
:
https://twitter.com/rodifestival . Instagram
:
https://www.instagram.com/rodifestival/
.

Έργο «Refresh” (826015) «Ενημερωτικό πρόγραμμα
για την προώθηση των φρέσκων φρούτων και
λαχανικών στην εσωτερική αγορά (Γερμανία,
Πολωνία και Τσεχία»
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί
πρόγραμμα για την προώθηση των φρέσκων φρούτων και
λαχανικών στην εσωτερική αγορά (Γερμανία, Πολωνία και
Τσεχία), σε σύμπραξη με τον Παναγροτικό Σύνδεσμο
Κύπρου (Συντονιστής), την Bulgarian Horticular Union
(Βουλγαρία) και την Διεπαγγελματική Ένωση Φρούτων
και Λαχανικών OIPA PRODCOM Legume Fructe
(Ρουμανία). Τα προς προώθηση προϊόντα είναι: ακτινίδιο,
ροδάκινο, κεράσι, καρπούζι, μήλο, πορτοκάλι, φράουλα,
βερίκοκο, μαντόρα και ντομάτα. Το έργο στοχεύει στην
αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στις
αγορές – στόχους μέσω της ενημέρωσής τους για την
ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει φρούτα και
λαχανικά. Απευθύνεται σε διανομείς, εισαγωγείς,
λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους. Για την υλοποίηση του
έργου προβλέπονται διαφημιστικές καταχωρήσεις σε
έντυπο τύπο, παραγωγή ειδικού ντοκιμαντέρ για την
παραγωγή
των
φρούτων
και
λαχανικών
στις
συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος (Κύπρος,
Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία), συμμετοχή σε διεθνείς
εκθέσεις
στις
αγορές
στόχους
(ANUGA,
FRUITLOGISTIKA, WORD FOOD WARSAW, TOP
CASTRO), οργάνωση ημερίδων στις αγορές – στόχους,
διανομή φρούτων σε ανοικτούς χώρους και πλατείες στις
αγορές – στόχους (ROAD SHOWS) και διοργάνωση
ανοικτών διαγωνισμών για παιδιά. Οι επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δράσεις αυτές
μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες
στον κ. Γεώργιο Ασωνίτη τηλ. 2103387104-106.
Ημερίδα με Θέμα:
Χρηματοδοτικές ενισχύσεις
για την υλοποίηση δράσεων Κυκλικής Οικονομίας
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προσκαλεί
επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς του δημοσίου τομέα,
ερευνητικά/ακαδημαϊκά κέντρα, σε ενημερωτική ημερίδα –
σεμινάριο παρουσίασης των χρηματοδοτικών ενισχύσεων
για την υλοποίηση δράσεων Κυκλικής Οικονομίας. Η
ημερίδα – σεμινάριο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 με 21:00, στη
Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, (Αίθ.
Alexandros I). Τα θέματα που θα παρουσιασθούν και θα
συζητηθούν είναι:
•
οι άμεσες ενισχύσεις επιχορήγησης στον τομέα
της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, και,
•
Κυκλική οικονομία, ενέργεια και κλιματική
αλλαγή. Εθνικές πολιτικές για τις επιχειρήσεις της
Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ημερίδα – σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
έργου «EMBRACE» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος
Interreg MED 2014 – 2020, και το οποίο αφορά σε
δράσεις διάδοσης της εφαρμογής της «Κυκλικής
Οικονομίας» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περισσότερες
πληροφορίες για την εκδήλωση, τους ομιλητές αλλά και
την
δήλωση
συμμετοχής
σας,
παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την κα Σοφία Πελαγίδου, Τηλ. 2310
539817, εσωτ.205, email: meletes@sbe.org.gr.
Η
είσοδος είναι ελεύθερη.

Παρουσίαση του MITEF Greece Startup Competition 2020 από
το MIT Enterprise Forum Greece και την Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας στις 2 Δεκεμβρίου 2019
Το MIT Enterprise Forum Greece, σε συνεργασία με την
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, σας προσκαλεί στην ανοιχτή
εκδήλωση παρουσίασης του “MITEF Greece Startup Competition
2020”,Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 02
Δεκεμβρίου 2019, στις 16:00, στις εγκαταστάσεις του OK!Thess
(Κομοτηνής 2 – Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54655). Σκοπός της εκδήλωσης
είναι η ενημέρωση ερευνητών και νεοφυών επιχειρήσεων σχετικά
με το “MITEF Greece Startup Competition 2020”. Το MITEF
Greece στοχεύει στη δυναμική ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων
και επιχειρηματικών ομάδων που καινοτομούν στο χώρο της
τεχνολογίας και των επιστημών. Οι ομάδες που θα βραβευθούν θα
προβληθούν διεθνώς μέσα από το δίκτυο του MIT Enterprise
Forum. Ο διαγωνισμός ακολουθεί τα πρότυπα αντίστοιχων
διαγωνισμών που πραγματοποιεί το MIT Enterprise Forum στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα
είναι ο κ. Χρήστος Τσικούδας, Co-Founder & CEO της εταιρείας
Twiddle, 1ος νικητής του διαγωνισμού MITEF Greece Startup
Competition 2019 και ο κ. Δημήτρης Μουστάκας, Co-Founder της
εταιρείας AidPlex, 2ος νικητής του διαγωνισμού, οι οποίοι θα μας
μιλήσουν για την εμπειρία τους και τη σημασία του διαγωνισμού.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την
ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα σχετικά με την αίτηση συμμετοχής
τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους
ακόλουθους συνδέσμους, προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις
τους:
https://mitefcompetition.com/track/2020/greece/startup/generaltrack-0.
https://mitefcompetition.com/track/2020/greece/startup/energy.
https://mitefcompetition.com/track/2020/greece/startup/maritime. Η
συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν αλλά προαπαιτείται
εγγραφή
στο
Link:
https://www.eventora.com/el/Events/mitefgreece-startupcompetition-thessaloniki . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνείτε είτε με το MITEF Greece τηλ: 216 900 2981, είτε
με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας τηλ: 2310 379341. (Πηγή:
Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2019, Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας).
ΕΙΕΑΔ – Ημερίδα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της
Αγοράς Εργασίας «Συλλογική Νοημοσύνη στην Ψηφιακή
Εποχή»
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)
σας προσκαλεί την Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019, ώρες 09:00-16:00
στην Ημερίδα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς
Εργασίας «Συλλογική Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή».
Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2,
Μεταξουργείο – Αθήνα. Πληροφορίες:
Τηλ. 2102120762,
2102120754, 2102120744, email: info@eiead.gr .

Χριστουγεννιάτικη Αγορά Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος
Το πολικό express με προορισμό τη μαγική χώρα των
Χριστουγέννων, θα περάσει από το Σύλλογο Συνδρόμου Down
Ελλάδος στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2019. Ο εν λόγω Σύλλογος σας
προσκαλεί να επιβιβαστείτε μαζί του και να κάνετε τις
χριστουγεννιάτικες αγορές σας στηρίζοντας έτσι τα εκπαιδευτικά του
προγράμματα! Ωράριο λειτουργίας: 10:00-20:00. Πληροφορίες στο
σύνδεσμο https://www.facebook.com/events/2356740801306800/.

Πρόσκληση σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα την προστασία από φυσικές καταστροφές & τις Πρώτες Βοήθειες
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει σε ανοιχτή (με ελεύθερη είσοδο) εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα την
προστασία από φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές) και την παροχή Πρώτων Βοηθειών, που θα
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Παπαστράτος και υπό την αιγίδα του Δήμου, την
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00 στην αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης" του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου 1). Θα
δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης! facebook event: https://www.facebook.com/events/1193777117485530/ .

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας με την υποστήριξη του
Α.Π.Θ. διοργανώνει τη Διεθνή Συνάντηση EGE-POWERful
Placements in Startups
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας με την υποστήριξη του
Α.Π.Θ. σας προσκαλεί στη Διεθνή Συνάντηση EGE-POWERful
Placements in Startups που θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 στο κτίριο ΚΕΔΕΑ
του Α.Π.Θ. επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση
διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+
POWER, στο οποίο συμμετέχουν 5 Πανεπιστήμια και 4
Θερμοκοιτίδες από Ελλάδα, Ισπανία, Λετονία, Πολωνία και
Φινλανδία σε στενή συνεργασία με περισσότερους από 50
ακόμη εταίρους. Το POWER στοχεύει στη δημιουργία ενός
βιώσιμου,
πανευρωπαϊκού
οικοσυστήματος
πρακτικής
άσκησης που επικεντρώνεται πρωτίστως στην τοποθέτηση
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με υψηλά προσόντα σε θέσεις
πρακτικής άσκησης σε Startups με τη βοήθεια μίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης τοποθετήσεων. Στόχοι
της συνάντησης είναι: Να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους
φορείς -Θερμοκοιτίδες, Startups και Πανεπιστημιακά Ιδρύματασχετικά με τις δυνατότητες και ευκαιρίες τοποθέτησης
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
για πρακτική άσκηση σε
Startups. Να παρουσιάσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα
διαχείρισης τοποθετήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε
Startups που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του POWER. Να
αποτελέσει το βήμα για επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος
τοποθετήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.powerplacements.eu/events-1/ege-powerful-placements-in-startups
Αλλά και τα social media: Connect on LinkedIn, Follow on
Twitter. (Πηγή:
Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2019,
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας).

Πρόσκληση σε Business Event - India is calling: Discover
a world of infinite opportunities»
Η MesseFrankfurt Greece SP και η Nuernbergmesse Greece
SP στην Αθήνα, σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση
για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών στην Ινδία από
ένα εύρος εμπορικών κλάδων, και την υποστήριξη νέων
επιχειρηματικών συνεργασιών, μέσω διεθνών κλαδικών
εκθέσεων των δυο εκθεσιακών οργανισμών στην Ινδική
χερσόνησο, την Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.00
μ.μ., στο Divani Caravel Ηote – Αθήνα, Αίθουσα: Athens
View,Είσοδος: Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2. Στις παρουσιάσεις
και ομιλίες,
στις οποίες συμμετέχουν ως εισηγητές οι
Διευθυντές της θυγατρικής του ομίλου Φρανκφούρτης στην
Ινδία κος Winston Pereira και ο Group Director της θυγατρικής
του ομίλου Νυρεμβέργης στην Ινδία κος Guru Prasath, καθώς
και ο Πρόεδρος του Ελληνό-Ινδικού επιχειρηματικού
Συμβουλίου «HIBC» κύριος Χρήστος Δήμας, θα έχετε την
ευκαιρία να ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για ευρύ θεματικό
Portfolio των εκθέσεων ως πύλης εισόδου στην αγορά, τις νέες
τάσεις και τη δυναμική της Ινδικής αγοράς καθώς και ευκαιρίες
που ανοίγονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην 3η σε
παγκόσμιο μέγεθος οικονομία της Ινδίας για το 2025.
Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
29 Νοεμβρίου 2019 . E-mail : espanou@messefrankfurt.gr ,
vpanagiotou@messefrankfurt.gr Φαξ : 210 6410602, Tel: 210
6410405, Tel 210 6090525 www.messefrankfurt.gr
,
www.nuerbergmesse.gr .

Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2019
Η Τελετή Απονομής των Βραβείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2019
πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και
ώρα 19:00’, στο ξενοδοχείο The MET, στη Θεσσαλονίκη.
Δηλώστε
συμμετοχή
στο
σύνδεσμο
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3fq3zAQGPNOzIk
ezbKtavr_onQzUQ9fYruKlwjRg36Sr7EQ/viewform

GRBossible
|
4ο
Φεστιβάλ
Επιχειρηματικότητας υπό την αιγίδα της ΑΖΚ

Νεοφυούς

Το καθιερωμένο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
GRBossible δίνει ραντεβού στον Πολυχώρο Πολιτισμού
Αθηναΐς (Καστοριάς 34-36, Βοτανικός – Αθήνα) στις 29 και τις
30 Νοεμβρίου, φέτος πραγματευόμενο ένα από τα
σημαντικότερα θέματα που απασχολούν σήμερα την
παγκόσμια οικονομία και την επιχειρηματική κοινότητα, αυτό
της επιχειρηματικής αειφορίας, σε συνδυασμό με το νέο
μοντέλο παραγωγής, αυτό της κυκλικής οικονομίας.
Διοργανώνεται από το Skywalker.gr υπό την αιγίδα του
υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Αθηναίων, του Εμπορικού
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Αλεξάνδρειας
Ζώνης Καινοτομίας και θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και
ανταλλαγής τεχνογνωσίας αναφορικά με τον σχεδιασμό
ολοκληρωμένων
μοντέλων
βιώσιμης
επιχειρηματικής
ανάπτυξης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.
Σκοπός του GRBossible είναι η ανάδειξη και η υποστήριξη
νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και η
επικοινωνία, η δικτύωση και η συνεργασία ολόκληρου του
επιχειρηματικού οικοσυστήματος μέσα σε ένα πλούσιο σε
πληροφόρηση περιβάλλον. Κατά το διήμερο του GRBossible
οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και
να συμμετάσχουν ενεργά σε μια σειρά δραστηριοτήτων:
Συνέδριο με θέμα την «Επιχειρηματική αειφορία» και κεντρικό
ομιλητή εκπρόσωπο του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αραβώση, Γενικό
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων. 26 workshop
επιχειρηματικότητας. Στα ακόλουθα link τα αντίστοιχα video
ανά
ημέρα:
Παρασκευή
29/11
(link:
https://www.youtube.com/watch?v=wVkeiCaioc8)
και
Σάββατο
30/11
(link:
https://www.youtube.com/watch?v=zkhHnHTCiO0). Παρουσία
νεοφυών επιχειρήσεων σε εκθεσιακό χώρο. Corner
υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων «Bussiness mentoring»
από το ΚΕΜΕΛ. Απονομή Βραβείων Επιχειρηματικότητας
GRBossible 2019. Παρουσίαση του βιβλίου: «Σκέψεις για την
Τοπική Ανάπτυξη» του Δημήτρη Μιχαηλίδη, από τις εκδόσεις
Στέντορας. Το φεστιβάλ απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες,
όλους όσοι ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες
και τις προοπτικές του επιχειρείν, όπως και όλο το
επιχειρηματικό οικοσύστημα, που μέσα από την τεχνογνωσία
του υποστηρίζει και αξιοποιεί την ελληνική νεοφυή
επιχειρηματικότητα, όπως start-ups, θερμοκοιτίδες / hubs,
venture capitals, business angels, θεσμικοί φορείς,
ακαδημαϊκά
ιδρύματα,
εκπαιδευτικοί
φορείς
που
εξειδικεύονται στην επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση
ενηλίκων, δίκτυα και συλλογικοί φορείς νεοφυούς
επιχειρηματικότητας, κοινωνικοί φορείς που υποστηρίζουν την
επιχειρηματικότητα, σύμβουλοι επιχειρήσεων, σύμβουλοι
σταδιοδρομίας και mentor, μη κυβερνητικές οργανώσεις που
υποστηρίζουν
την
επιχειρηματικότητα,
προμηθευτές
εξοπλισμού και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη νεοφυή
επιχειρηματικότητα. Για το αναλυτικό πρόγραμμα και αιτήσεις
συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε το www.bossible.gr .
(Πηγή: Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2019, Αλεξάνδρεια
Ζώνη Καινοτομίας).

ο

2 Σχολείο Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Τουρισμού από
το Επιμελητήριο Λευκάδας
Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τουρισμού και Εστίασης 6,7
και 8 Δεκεμβρίου 2019 Ομιλίες και workshops , Συνεδριακό
Κέντρο
«Ionion Star». Μια μοναδική ευκαιρία για
επαγγελματίες και εργαζόμενους στο χώρο Τουρισμού,
Επισιτισμού, για επιμόρφωση και ενημέρωση στις νέες τάσεις.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Θα δοθεί
βεβαίωση
Παρακολούθησης.
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο
του
Επιμελητηρίου Λευκάδας:
2645022686 (κα Λάζαρη
Πανωραία).

INHORGENTA MUNICH 2020 (14.- 17.02.2020) 47η Διεθνής
κλαδική έκθεση αργυροχρυσοχοΐας, ρολογιών, εξοπλισμού
εργαστηρίων και πολύτιμων λίθων στο Μόναχο

B2B συναντήσεις στην Προύσα Τουρκίας στο
πλαίσιο της έκθεσης Junioshow Bursa International
Baby, Kidswear & Kids Necessities Fair 2020

Το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο μας
ενημερώνει:
Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον τομέα των κοσμημάτων και
ρολογιών θα διεξαχθεί από τις 24.02. έως τις 17.02.2020 στο
Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου. Πρόκειται για την 47η
INHORGENTA MUNICH, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και
με μεγάλη επιτυχία. Η INHORGENTA MUNICH είναι το βαρόμετρο
για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας. Εκτός από κοσμήματα,
ρολόγια, λουράκια, πολύτιμους λίθους, πέρλες, θήκες, ασημένια είδη,
μαργαριτάρια κ.α., παρουσιάζονται και μηχανήματα
για την αργυροχρυσοχοΐα, εξοπλισμοί χρυσοχοείων, λογισμικά
προγράμματα, καθώς και στρατηγικές μάρκετινγκ στον κλάδο του
κοσμήματος. Την έκθεση πλαισιώνει ένα πλήρες πρόγραμμα ομιλιών
και συναντήσεων πάνω στα θέματα και στις ανάγκες του κλάδου. Η
έκθεση είναι ανοικτή μόνο για κλαδικούς επισκέπτες. Στη
διοργάνωση INHORGENTA MUNICH 2019, καταμετρήθηκαν 27.000
εμπορικοί επισκέπτες από 70 χώρες, εκ των οποίων μεγάλο
ποσοστό προήλθε από χώρες εκτός Γερμανίας, όπως Αυστρία,
Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, Ρωσία και Ισραήλ. Οι 1052 εκθέτες, από 41
χώρες παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε μία εκθεσιακή επιφάνεια
65.000 τ.μ., ανάμεσα σε αυτούς και 25 ελληνικές και κυπριακές
επιχειρήσεις του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας. Πρόκειται για τις:
7pm Leather Jewel by marina panagiotoulia, Acme Art Handmade
Jewellery, ATELIER ERRIKOS Andreopoulos E. – Chatzalexi M.
O.E., Annie Dimadi - Allahou Syn.P.E., Apostolos Jewellery, Niki
Boli, Eleftheriou Jewelry M. Eleftheriou & Co, Nikos Fanourakis,
Fotini Psarouli Jewellery, IOSIF Jewellery, Kalomira Marina
Papageorgiou "PRIGIPO", K.AND.Jewel, Kiss. The Frog Studio Ltd.,
Panagiota Kotsoni (Tina Kotsoni Jewelry), Krinaki Fotini Krinaki
Handmade Jewelry, Lefteris Margaritis, MARGONI COLLECTION,
Maria Kaprili, Mary Gaitani, Michael Hatzimihail sia oe, K. Mouratidou
& Co. OG, Onirolithi - Veatriki Chasiotou, Ploumi Eyag-Paragioydakis
Spyr Oe, Puntos artjewellery, TALOUMIS IKE .Για τον Έλληνα
κοσμηματοπώλη η INHORGENTA MUNICH αποτελεί μια ευκαιρία να
γνωρίσει την παραγωγή κοσμημάτων σε άλλες χώρες, ενώ ο
κατασκευαστής μπορεί να ενημερωθεί για τα νέα σχέδια και τις
τελευταίες τάσεις της διεθνούς μόδας στο κόσμημα. Συνολικά, η
διεθνικότητα της έκθεσης ήταν κι αυτή τη φορά πολύ υψηλή. Εκθέτες
και επισκέπτες έμειναν πολύ ευχαριστημένοι με το μεγάλο αριθμό
παραγγελιών και συμφωνιών που κλείστηκαν κατά τη διάρκεια της
έκθεσης. Μεγάλη απήχηση είχε η δεύτερη εμφάνιση του νέου
ΙΝΗΟRGENTA AWARD από μια ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου κριτική
επιτροπή. Το 2020 η έκθεση δίνει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες
που δραστηριοποιούνται τα τελευταία 3 χρόνια (INHORGENTA
Brand New), σε σχεδιαστές και χρυσοχόους με θεματικά concepts
(Concepts Forum), σε αργυροχόους (Silversmiths Forum), σε
σχεδιαστές (Designarea, αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 06.12.2019), σε
εταιρίες που δραστηριοποιούνται γύρω από την ψηφιοποίηση
(INHORGENTA Digitize) αλλά και σε κολλέγια και πανεπιστήμια
(INHORGENTA Campus), να παρουσιάσουν σε έναν ειδικά
διαμορφωμένο χώρο (αίθουσα C2), τις συλλογές τους στο ευρύ
κοινό. Περισσότερες Πληροφορίες για την αγορά καρτών εισόδου με
μειωμένη τιμή θα βρείτε online στην ιστοσελίδα www.inhorgenta.com
/. Για όσους αγοράσουν online την Inhorgenta Munich Card τους
παρέχεται δωρεάν μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς
στην πόλη του Μονάχου, επίσης τυγχάνουν και άλλων ειδικών
προνομίων. Πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού
Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210
64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα::
www.german-fairs.gr .

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της
Προύσας
ενημέρωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης ότι πρόκειται να διοργανωθούν Β2Β
συναντήσεις και έκθεση κατασκευαστών
εμπόρων
ενδυμάτων μωρών και παιδιών στην Προύσα με την
στήριξη του Υπουργείου Εμπορίου της Τουρκίας . Η
διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων θα γίνει στις 7
Ιανουαρίου 2020 , Τρίτη στο Celic Palas Hotel, και η
έκθεση Junioshow Bursa International Baby, Kidswear &
Kids Necessities Fair θα γίνει στις 8-11 Ιανουαρίου 2020
στo Tuyap Bursa International Fair and Congress
Center. Περίπου 200 κατασκευαστές θα παρουσιάσουν
τα καινούργια εκθέματα τους (www.junioshow.com). Σε
αυτό το πλαίσιο απευθύνουν πρόσκληση στους
εισαγωγείς / αγοραστές ενδυμάτων μωρών και παιδιών
να συμμετέχουν στις Β2 συναντήσεις και να
επισκεφθούν την έκθεση. Για συμμετοχή
και
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε : Ms. Burcu
Sozer, bsozer@btso.org.tr, τηλ. 00902242948535, Mrs.
Mehtap
Kindira,
mkindira@btso.org.tr,
τηλ.
00902242948526.

Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος – Χριστουγεννιάτικη
Εορταγορά
Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος σας προσκαλεί στην
Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά που διοργανώνει τη Κυριακή 8
Δεκεμβρίου 2019 από 10:00 έως 18:00 στις εγκαταστάσεις της
(Όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου Θεσσαλονίκης «μετά τον
Φοίνικα»). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
της εν λόγω εταιρείας : www.esbe.g
, ESBE/Facebook, τηλ.
2310489247-9

Ημερίδα: Ζώντας μαζί! Τρόποι πετυχημένης
ένταξης προσφύγων στην τοπική αυτοδιοίκηση
Η Ελληνογερμανική Συνέλευση, η Πρεσβεία της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και το
Ίδρυμα
Friedrich-Ebert-Stiftung
στην
Αθήνα
προσκαλούν σε ημερίδα: Ζώντας μαζί! Τρόποι
πετυχημένης ένταξης προσφύγων στην τοπική
αυτοδιοίκηση.
Η
αποτελεσματική
ένταξη
και
ενσωμάτωση των προσφύγων φέρνει τους ελληνικούς
δήμους αντιμέτωπους με μεγάλες προκλήσεις, καθώς
είναι πλέον σαφές πως πολλοί από αυτούς που
φθάνουν στη χώρα θα παραμείνουν σε αυτή για μεγάλο
διάστημα. Επομένως, οι δήμοι και οι κοινότητες
καλούνται να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές
ένταξης που θα δώσουν στους πρόσφυγες μια μόνιμη
προοπτική στην Ελλάδα. Ποιοι είναι λοιπόν οι
σημαντικότεροι τομείς δράσης, από την προσφορά
στέγης και παιδείας, κατάρτισης, μαθημάτων εκμάθησης
γλώσσας μέχρι την πρόσβαση στην αγορά εργασίας;
Πώς μπορεί κανείς να ευαισθητοποιήσει την τοπική
κοινωνία για τις ανάγκες των προσφύγων, να εξαλείψει
τα εχθρικά αισθήματα που μπορεί να υποβόσκουν σε
αυτή και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή της στη διαδικασία
ενσωμάτωσης; Ποιες καλές πρακτικές έχουν ήδη
αναπτυχθεί στην Ελλάδα και ποιες ιδέες μπορούν να
μας δώσουν δήμοι και κοινότητες της Γερμανίας; Για τα
ζητήματα αυτά θα μιλήσει η Καθηγήτρια κα. Μπέντελ
(Πανεπιστήμιο
Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης)
και
θα
ανταλλάξουν απόψεις εκπρόσωποι φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκηση των δύο χωρών.
Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019, 6.00
μ.μ.
Πολυχώρος
εκδηλώσεων
«ΕΒΔΟΜΟΣ»,
Καραγιώργη Σερβίας 4, 10562 Αθήνα. Θα υπάρχει
ταυτόχρονη διερμηνεία Ελληνικά-Γερμανικά. Δηλώσεις
συμμετοχής info@fes-athens.org .

Χριστουγεννιάτικο Bazaar βιβλίων της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών
Η
Εταιρεία
Μακεδονικών
Σπουδών
οργανώνει
Χριστουγεννιάτικο Bazaar βιβλίων στο Εκθετήριό της,
από 2 Δεκεμβρίου 2019 έως 17 Ιανουαρίου 2020, όπου
θα διατίθενται εκδόσεις της Εταιρείας από 2,5 ευρώ. Ώρες
λειτουργίας Εκθετηρίου: 8.00 – 14.30 καθημερινά (εκτός
Σαββάτου και Κυριακής). Κτίριο Διοικήσεως Ε.Μ.Σ.,
Εθνικής Αμύνης 4 Θεσσαλονίκη.

Το Young Entrepreneurs Programme στη Θεσσαλονίκη 10
Δεκεμβρίου 2019- ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή

Πρόσκληση σε εκδήλωση Εξυγιαίνοντας τα δημόσια
οικονομικά

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00 μ.μ. ο εκπαιδευτικός
οργανισμός Reload Greece με έδρα το Λονδίνο σε συνεργασία με
το OK!Thess θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση (workshop) στη
Θεσσαλονίκη, στο χώρο του OK!Thess, στην οδό Κομοτηνής 2,
στο πλαίσιο του προγράμματος επιτάχυνσης Young Entrepreneurs
Programme (RG YEP). o Reload Greece είναι ένα εκπαιδευτικό
φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Χτίζουμε μια
νέα γενιά επιχειρηματιών για να δημιουργήσουμε επιχειρήσεις με
θετικό αντίκτυπο στη χώρα καταγωγής τους. Περίπου 5.000 νέες
και νέοι έχουν εκπαιδευτεί μέσα από τα προγράμματα του Reload
Greece, πάνω από £10m έχουν επενδυθεί σε απόφοιτες startups
και πάνω από 210 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. Tο
πρόγραμμα επιτάχυνσης Young Entrepreneurs Programme του
εκπαιδευτικού οργανισμού Reload Greece τρέχει σε κορυφαία
πανεπιστήμια στην Αγγλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρο, και
στοχεύει να βοηθήσει τελειόφοιτους πανεπιστημίων, φοιτητές
μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ερευνητές αλλά και
νέους επαγγελματίες, να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες με
διεθνή προσανατολισμό. Οι τομείς κύριου ενδιαφέροντος είναι:
MedTech, AgriTech, GreenTech, FinTech, Κατασκευαστικά υλικά,
ο
Αεροναυπηγική και Τουρισμός. Το πρόγραμμα έχει 3 στάδια: 1
στάδιο IGNITE - εργαστήρια σε κάθε τοποθεσία, όπου οι
συμμετέχοντες παρουσιάζουν την επιχειρηματική τους ιδέα και
ο
εργάζονται σε αυτή για μια ώρα με τη βοήθεια μεντόρων. 2
στάδιο ACCELERATE - Οι 14 καλύτερες ομάδες από τα
εργαστήρια της Ignite φάσης θα έχουν την ευκαιρία να
συναγωνιστούν με ομάδες κορυφαίων πανεπιστημίων όπως το
Imperial College του Λονδίνου, τα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και
του Delft, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η φάση αυτή
περιλαμβάνει 7 εβδομάδες εξατομικευμένης καθοδήγησης από
διαπιστευμένους διεθνείς μέντορες του δικτύου του Reload Greece
και εξειδικευμένα masterclasses στη Δημιουργία Πρωτοτύπου και
Πατέντας, Growth Hacking, Οικονομικά για startups και Pitching.
ο
3 στάδιο PITCH - Οι 14 φιναλίστ θα παρουσιάσουν την
επιχειρηματική τους ιδέα στον τελικό του RG YEP που θα
διεξαχθεί τον Μάρτιο στο Λονδίνο. Περισσότερες πληροφορίες
https://www.eventora.com/en/Events/ignite-rg19-developing-your-4

Με αφορμή την δημοσίευση της μελέτης: «Διαρθρωτικές
Αλλαγές στο Πεδίο της Δημοσιονομικής Πολιτικής στα
Χρόνια της Κρίσης: Θεσμικό Πλαίσιο και Οικονομικά
Αποτελέσματα» που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του
Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής
και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σας προσκαλεί σε
δημόσια συζήτηση με θέμα: Εξυγιαίνοντας τα δημόσια
οικονομικά: Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στα χρόνια
της κρίσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 στο Ωδείο Αθηνών,
Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19,106 75 Αθήνα.
Δήλωση συμμετοχής έως Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
συμπληρώνοντας
τη
φόρμα
στο
σύνδεσμο:
https://www.eliamep.gr/en/event/%ce%b4%ce%b7%ce%
bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%
83%ce%b7%ce%b5%ce%be%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce
%af%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7/ ή στην κα Μαριάννα
Βασιλοπούλου
Τ:
210
7257124
E-mail:
events@eliamep.gr

Πρόσκληση_Δημόσια Συζήτηση με θέμα: «Είναι η Ευρωπαϊκή
ιδέα χίμαιρα;»
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct που
φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), με αφορμή την έκδοση του μυθιστορήματος
του Αλέξανδρου Γιαννή “Chimera”, σας προσκαλεί σε δημόσια
συζήτηση με θέμα: «Είναι η Ευρωπαϊκή ιδέα χίμαιρα;». Ομιλητές:
Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής ΟΠΑ, Γενικός Διευθυντής
ΕΛΙΑΜΕΠ, Στέλλα Κάσδαγλη, Ιδρύτρια, Women On Top,
Μαριάννα Σκυλακάκη, Αρχισυντάκτρια, αθηΝΕΑ, Αλέξανδρος
Γιαννής, Διπλωμάτης της ΕΕ, συγγραφέας. Η συζήτηση θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.00,
στο Free Thinking Zone (Σκουφά 64 & Γριβαίων, Αθήνα). Ο
Αλέξανδρος Γιαννής είναι Ευρωπαίος διπλωμάτης και
συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει ζήσει σε πολλά μέρη
του κόσμου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία διεθνών σχέσεων.
Η “Chimera” είναι το πρώτο του μυθιστόρημα. Ένα πολιτικό
θρίλερ, μια ταξιδιωτική περιπέτεια, μια ιστορία αγάπης σε μια
μελλοντική δυστοπία. Δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση έως
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 συμπληρώνοντας τη φόρμα στο
σύνδεσμο
:
https://www.eliamep.gr/en/event/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%C
F%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%
83%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B7%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8
A%CE%BA%CE%AE-%CE%B9/
ή στην κα Τζίνα Αποστολάκη, τηλ.: 210 7257 124, e-mail:
europe.direct@eliamep.gr

Επετειακό συνέδριο με θέμα: ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2030,
αναπτυξιακές προοπτικές 6-7-8 Δεκεμβρίου 2019
Το Επιμελητήριο Μαγνησίας με αφορμή τη συμπλήρωση
100 χρόνων σας προσκαλεί στο επετειακό συνέδριο με
θέμα: ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2030, αναπτυξιακές προοπτικές 6-7-8
Δεκεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο Valis, Αγριά Βόλου (αίθουσα
valis Grand Ballroom). Έναρξη συνεδρίου: Παρασκευή,
ώρα 18.00 . Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων. Πληροφορίες: Τηλ. 2421094700, email:
info@cci-magnesia.gr .

Εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα: Κυκλική Οικονομία
Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ,
σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα:
Κυκλική Οικονομία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 στις 09.00. Χώρος
διεξαγωγής : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
ος
Σχολή Οικονομικών Επιστημών, στην αίθουσα 319, 3
όροφος. Περισσότερες πληροφορίες : Τηλ. 2310 990571,
Email: helicas.egtc@gmail.com , URL: www.helicas.eu .

Διοργάνωση κύκλου σεμιναρίων με τίτλο, Εμπορικά
και Νομικά Ζητήματα της Δικαιόχρησης (franchising)
Μία από τις πλέον σύγχρονες και σύνθετες μεθόδους
επιχειρηματικής συνεργασίας που κερδίζει συνεχώς
έδαφος στην χώρα μας, είναι η μέθοδος της δικαιόχρησης
(franchising). Στοχεύοντας στην παρουσίαση και ανάλυση
βασικών εννοιών του franchising, απευθυνόμενοι σε
στελέχη επιχειρήσεων, δικαιοπάροχους, δικαιούχους,
αλλά και στο ευρύ κοινό, το BCA διοργανώνει σεμινάριο με
τίτλο Εμπορικά και Νομικά Ζητήματα της Δικαιόχρησης.
Για να εγγραφείτε και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα
του
σεμιναρίου
πατήστε
εδώ:
http://www.bca.edu.gr/course/2649/certificateprofessional-study-franchising

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στη
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο απέστειλε έρευνα που
πραγματοποίησε για την αιγυπτιακή αγορά τροφίμων, το
καθεστώς και τις διαδικασίες εισαγωγών, τις εισαγωγές και
τον ανταγωνισμό, καθώς και την πλήρη ανάλυση των
ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών προς Αίγυπτο
και τις προοπτικές ενίσχυσης της εκεί παρουσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Κάιρο (www.agora.mfa.gr/) , email: ecocomcairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΙΡΑΚ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο
Ερμπίλ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαγδάτη,
απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και
Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Νοέμβριο του 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Ερμπίλ (www.agora.mfa.gr/iq122), e-mail:
ecocom-erbil@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε τον «Οδηγό
Επιχειρείν» για τη Λευκορωσία που συνέταξε το Γραφείο
ΟΕΥ Μόσχας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocommoscow@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην
Ουγγαρία», Οκτώβριος 2019 τεύχος Νο. 7/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: +3614132612,
+3614132613, φαξ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
Η

2
ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης
Ημερομηνία: 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά και μανιτάρια
Πληροφορίες:
Site:
https://medherbswesternmacedoniagreece.gr/
PACK AND LABEL DAYS 2019
Πόλη: HELEXPO Μαρούσι, Αθήνα
Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Ετικέτα και την πολυτελή συσκευασία.
Πληροφορίες:
https://allevents.in/athens/pack-and-label-days2019-30-11-and-1-12/200018340908401
Η

6 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Πόλη: METROPOLITAN EXPO, Αθήνα
Ημερομηνία: 6-8 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Τουρισμός
Πληροφορίες: Site https://aite.gr/el/, τηλ. 210-6141164, e-mail:
info@leaderexpo.gr
η

7 ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Μαρούσι , Αθήνα
Ημερομηνία: 24-26 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά
Πληροφορίες: Site: www.rmi.gr , τηλ: 2109610135, e-mail:
info@rmi.gr
DETROP BOUTIQUE
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα – ποτά.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr,
gr.linkedin.com/in/sevikaffa/ τηλ: T. +30 2310 291201, 291142, email: detrop@helexpo.gr
Η

9 ARTOZYMA
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: : 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική, μηχανήματα, πρώτες
ύλες και εξοπλισμός, προϊόντα
Πληροφορίες:
Site:
https://artozyma.helexpo.gr/el/2020_Introduction

Διεθνής Έκθεση Αεροπλοΐας, Αεροναυπηγικής, Αεράμυνας και Διαστήματος με Συνέδρια στο Βερολίνο (13. – 17.05.2020)
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου η παγκοσμίως παλαιότερη και
πλέον καταξιωμένη έκθεση Αεροπλοΐας, Αεροναυπηγικής, Αεράμυνας και Διαστήματος, η ILA Berlin 2020, πρόκειται να ανοίξει τις
πύλες της από τις 13 έως 17 Μαΐου 2020 στο χώρο εκδηλώσεων Berlin ExpoCenter Airport. Η έκταση αυτή των περίπου 250.000
τ.μ. βρίσκεται δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο BERLIN BRANDENBURG AIRPORT της πρωτεύουσας. Η ILA Berlin 2020 θα
παρουσιάσει το πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών όλων των τομέων αεροναυπηγικής και
διαστήματος και δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους εκπροσώπους του βιομηχανικού κλάδου, αλλά δίνει σε όλους την ευκαιρία να
απολαύσουν τα εκθέματα και ένα πλούσιο πρόγραμμα πτήσεων και παρουσιάσεων. Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται
επαγγελματικές συζητήσεις και επαφές, σεμινάρια και συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου και παρουσιάσεις. Τον επαγγελματικό
χαρακτήρα της ILA Berlin τονίζουν πολυάριθμες προσφορές πληροφόρησης και μια έκθεση των πλέον σύγχρονων αεροσκαφών
κάθε μεγέθους και είδους, στο έδαφος και στον αέρα, που όχι μόνο δείχνουν την εξέλιξη της αεροπορίας, αλλά δίνουν και μια εικόνα
των επιδόσεων και πρακτικών εφαρμογών. Οι πολλές ελκυστικές θεματικές ενότητες στις αίθουσες της έκθεσης, όπως το Διεθνές
Κέντρο Προμηθευτών (International Suppliers Center, ISC), αλλά και ο ειδικά διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος της έκθεσης, θα
συναρπάσουν το κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το International Suppliers Center, αποτελεί το ιδανικό μέρος για τους προμηθευτές
του κλάδου το οποίο διαδραματίζεται μέσα σε 3 ημέρες, γεμάτες με προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις. Ένα αποκλειστικό event
το οποίο συνδέει ιδανικά εκθέτες και buyers, με στόχο την επισύναψη νέων συνεργασιών. Στην τελευταία διοργάνωση συμμετείχαν
300 εκθέτες καλύπτοντας 3.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου. Η ILA Berlin 2020 περιμένει κι εσάς να ζήσετε από κοντά τη νέα τεχνολογία
και τις πτήσεις του μέλλοντος από τις 13 έως τις 17 Μαΐου. Τα εισιτήρια εισόδου στην έκθεση μπορείτε να τα προμηθευτείτε online,
με σημαντική έκπτωση, στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.ila-berlin.com . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης ILA στην Ελλάδα, Αθήνα, τηλ.:
210 64 19 037, στη Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΣ 22/11/19
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ» ΤΗΛ.2313317531
02/12/19
ΕΦΟΔΙΑ
ΥΛΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ) ΤΗΛ.2251033223
03/12/2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΛ.26953-60606
03/12/2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΛ.26953-60606
04/12/2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ.26953-60606
05/12/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ.26953-60606
06/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΛ.2313308154
06/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΤΕΣΤ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΤΗΛ.2313327855
06/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» ΤΗΛ.2310381080
06/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ» ΤΗΛ.2310381080
09/12/19 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ
ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
(ΚΑΠΑΚΙΑ)
ΤΗΛ.2313317531
09/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ
ΟΚΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝΖ ΤΗΛ.2695360606
09/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ»
2310381080
09/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
&
ΣΑΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ,ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
&
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ» ΤΗΛ.2310381080
09/12/2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΩΡΛ» ΤΗΛ.2310381080
10/12/19 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ,ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 1
ΕΞΑΜΗΝΟ) ΤΗΛ.23430-53206
10/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ
ΦΡΟΥΡΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ,ΓΙΑΝΝΙΤΣΩ
ΚΑΙ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΗΛ.23430-53206
10/12/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΣΥΝΑΨΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ
ΝΕΦΡΟΥ»
ΤΗΛ.2310381080
10/12/2019
1ο
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ,ΑΝΟΙΚΤΟ,ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
1
(ΕΝΟΣ)
ΠΥΡΓΟΥ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HD ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 3D
ΚΑΙ
ICG,ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ
424
ΓΣΝΕ
ΤΗΛ.210-3483161

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΜΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΥΔΩΝΙΩΝ»

33 Μ/Κ ΤΑΞ/4 ΕΓ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
«ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ»

424 ΓΣΝΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
751

753

747

771

744

769

11/12/19
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ
ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ
ΤΩΝ
ΕΞΕΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΛ.2313308154
11/12/19 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΛΖΙΝΗ
&
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ)
ΤΗΛ.2313308154
12/12/19
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΣΤΟ
ΠΛΑΣΙΟ
ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
CROSS4ALL» ΤΗΛ.2310313141
16/12/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ » ΤΗΛ.2421351133
02/01/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΣΙΟ (Σ-Π)
2 ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΤΟΛΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΑΣΟΥΣ
ΝΕΟΥ
ΤΥΠΟΥ» ΤΗΛ.210-3483161
10/01/2020
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
«ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΦΟΥΣ VIP GN (GULFSTREAM)
S/N678 ΤΗΛ.210-8705015





ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

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.

