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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
και το ICBS Thessaloniki Business College σας προσκαλούν
στην εκδήλωση – σεμινάριο με θέμα:
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00
(Συνεδριακό Κέντρο του ICBS, Γαλήνη Ωραιοκάστρου)
Είσοδος Ελεύθερη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων
Ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο
«Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους
στην αγορά εργασίας».
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν
διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και
να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.
Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018
•
δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή
β’ βαθμού συγγένειας
•
δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019
•
έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος
•
έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά, κι
εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ
•
Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι, που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη
δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους
σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από
οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία
προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος,
εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται οι
ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των
οφειλών τους. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον
12 μήνες.Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή, μετά
από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις για την ανωτέρω δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr ). Οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι
αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr ).
Η δαπάνη για την εφαρμογή των δράσεων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Αρχίζουν οι αιτήσεις για τον τρίτο κύκλο του «ΟΠΑΠ
Forward»
Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ θα
υποδεχθεί και εφέτος νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
θα τους προσφέρει μια μοναδική προοπτική για να
αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας
και κατ’ επέκταση να ενισχύσουν την ελληνική αγορά. Οι
νέες
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
που
θα
παρακολουθήσουν τον τρίτο κύκλο του «ΟΠΑΠ Forward»
μαζί με τις υπόλοιπες 40 συμμετέχουσες, θα λάβουν μία
ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών. Συγκεκριμένα το
πρόγραμμα θα τους παρέχει: •
Ολοκληρωμένη
καθοδήγηση
μέσω
ενός
δικτύου
επιτυχημένων
επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς,
•
Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τομείς όπως η
στρατηγική, η διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινου
δυναμικού, το marketing και οι πωλήσεις, το branding και
η επικοινωνία, • Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία
σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, •Πρόσβαση σε
διεθνείς αγορές, • Δράσεις δικτύωσης τόσο με τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες, όσο και με άλλους
επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward»
υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη
κερδοσκοπικό
οργανισμό
στήριξης
της
επιχειρηματικότητας Endeavor Greece και απευθύνεται σε
αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους
τους κλάδους της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
εκείνους,
όπου
η
Ελλάδα
έχει
ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική
παραγωγή, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς και
σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες
τεχνολογίες. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να
υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής έως την Τρίτη 12
Μαρτίου 2019 (ώρα λήξης 12:00 το βράδυ). Η υποβολή
αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου
Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ www.opapcsr.gr
όπου είναι διαθέσιμες, επίσης, όλες οι πληροφορίες για το
πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward».
Συμμετοχή στην "Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης" του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος | 14/03/2019
To Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, σας προσκαλεί
να συμμετάσχετε για 9η συνεχή χρονιά στην ετήσια
εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας,
«Ημέρα Καριέρας και Δικτύωσης», η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, στο
κτίριο Β – Βιβλιοθήκη του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδος, και ώρα 11:00 – 19:00. Η εκδήλωση αποτελεί
πρόκληση και στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών
από εσάς σχετικά με την κατάσταση στην παγκόσμια και
τοπική αγορά εργασίας και τις προοπτικές σε αυτήν,
καθώς και στην πιθανή επαγγελματική αποκατάστασή
τους. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν Έλληνες & ξένοι
φοιτητές, απόφοιτοι των Σχολών Οικονομίας, Διοίκησης
και Νομικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Επιστημών Τεχνολογίας. Με τη συμμετοχή σας στην
«Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης» σας δίνεται η
δυνατότητα:
·
του γόνιμου διαλόγου με ταλαντούχους και
εξειδικευμένους φοιτητές και αποφοίτους μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών που επικαιροποιούνται με βάση
τις ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας,
·
να προβάλλετε την εταιρεία σας στους υπόλοιπους
συμμετέχοντες του επιχειρηματικού κόσμου,
·
να συζητήσετε και να ανταλλάξετε απόψεις,
·
να προβληθείτε χωρίς καμία επιβάρυνση (μέσω
κοινωνικής δικύτωσης, εντύπων, poster, επιχειρηματικής
διαδικτυακής πύλης κτλ). Με σκοπό την καλύτερη
οργάνωση της εκδήλωσης, παρακαλούμε όπως
εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο link: https://eservices.ihu.edu.gr/registration-form/1225/online-form
,
μέχρι την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου, 2019.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής:
Δωρεά
στο
Γενικό
Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
«Γ.
Παπανικολάου»
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, πραγματοποίησε
ακόμη μια δράση προσφοράς, προχωρώντας στη δωρεά
συστήματος ομοαξονικής συμπαρατήρησης για τη βελτίωση του
χειρουργικού μικροσκοπίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Γ. Παπανικολάου». Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση φορέων
υποστήριξης ατόμων, φιλανθρωπικών σωματείων και οργανώσεων
αρωγής σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες, το Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής, ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου το κόστος
προμήθειας του συστήματος ομοαξονικής συμπαρατήρησης,
ενισχύοντας το σημαντικό έργο του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών
που αυτό προσφέρει σε εκατοντάδες πολίτες ετησίως. Ο κ.
Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αρωγής, σημείωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και
αισιόδοξοι για το απτό όφελος της πρόσφατης δωρεάς που
πραγματοποίησε το Δίκτυο στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Γ. Παπανικολάου», ένα από τα σημαντικότερα νοσηλευτικά
ιδρύματα της Βορείου Ελλάδος. Για εμάς η αλληλεγγύη
μεταφράζεται σε πράξεις που δημιουργούν προφανές κέρδος στην
κοινωνία και στους συμπολίτες μας. Αυτή είναι και η καρδιά της
ύπαρξης του Δικτύου. Καταγράφουμε τα κενά στα ιδρύματα και τους
φορείς στην Βόρεια Ελλάδα και απευθυνόμαστε στον κόσμο των
επιχειρήσεων αλλά και των απλών πολιτών, ζητώντας τη συμβολή
τους για τη βελτίωση της λειτουργίας και την κάλυψη των αναγκών
των φορέων που επιτελούν κοινωνικό έργο. Στόχος μας είναι να
μετατρέπουμε την αλληλεγγύη σε πράξεις προσφοράς». Το Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής αποτελεί μια αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία, που ιδρύθηκε στο πλαίσιο των δράσεων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προκειμένου να αποτελέσει γέφυρα
επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, να ενθαρρύνει τις
επιχειρήσεις στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών
σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων παρέχοντας υλικά
αγαθά ή/και υπηρεσίες σε περισσότερα από 90 ιδρύματα. Το Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής αποτελεί σύμπραξη των
σημαντικότερων φορέων της πόλης, του Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΕΒΕΘ),
του
Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ),
του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου
Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
(ΕΣΘ).
Εκδήλωση με Θέμα: Οι προοπτικές
Θεσσαλονίκη την επόμενη δεκαετία

ανάπτυξης

στη

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νέων
Επιστημόνων του Νομού Θεσσαλονίκης «ΤΟΜΗ+ σας προσκαλούν
στην εκδήλωση με Θέμα: «Οι προοπτικές ανάπτυξης στη
Θεσσαλονίκη την επόμενη δεκαετία», το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 19:30, στο ξενοδοχείο PORTO PALACE.
Περισσότερες
πληροφορίες
:
https://elgr.facebook.com/events/301547123879017/
Ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Πιερίας για την
παρουσίαση των Νέων Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ -ΕΣΠΑ 20142020: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών
Επιχειρήσεων»
και
«Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση"
Η ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Πιερίας σας
προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των
Νέων Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ -ΕΣΠΑ 2014-2020: «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και
«Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας
:
Εμπόριο-ΕστίασηΕκπαίδευση", τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 ,
ης
στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας (28 Κτωβρίου
9, 1ος όροφος, Κατερίνη). Πληροφορίες : Τηλ: 2351023211 εσ.7, Email: champier@otenet.gr , press-office@champie.ondsl.gr .

Πρόσκληση σε Ημερίδα παρουσίασης της
Πρόσκλησης του Προγράμματος «INTERREG
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

5ης
V-A

Η
Ειδική
Γραμματεία
Διαχείρισης
Τομεακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, 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, σας
προσκαλούν στην 3η Ημερίδα παρουσίασης της 5ης
Πρόσκλησης του Προγράμματος «INTERREG V-A
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», με τίτλο «Σχέδιο
Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από
τις τοπικές αγορές». Η Πρόσκληση αφορά στον Άξονα
Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος «Μια ανταγωνιστική
και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», στοχεύοντας στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας και συμβάλλοντας στον Ειδικό Στόχο 2 του
Προγράμματος «Βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ για
επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές». Σκοπός είναι η
τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων και
υφιστάμενων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή
μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε
νέες αγορές και προϊόντα. Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, στις 11.00π.μ., στην
Αλεξανδρούπολη (ξενοδοχείο Astir Egnatia), παρουσία του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κυρίου Ευστάθιου
Γιαννακίδη. Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα
του Προγράμματος http://www.greece-bulgaria.eu , καθώς
και στο τηλέφωνο της Κοινής Γραμματείας του
Προγράμματος INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 20142020”: +30 2310 469 695.

Ενημερωτική Εκδήλωση για την αγορά της Ινδονησίας
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων, ο ΣΕΒ, ο Enterprise Greece και το
ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ινδονησίας,
διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για την αγορά της
Ινδονησίας, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 (ώρα
14.00-17.00), στα γραφεία του ΣΕΒ (Ξενοφώντος 5,
Σύνταγμα). Για τη διευκόλυνσή σας, παρακαλείστε όπως
βρείτε το προσχέδιο προγράμματος στο σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1WYEJJxrrHiksVqzECyeEjQ
YjQ85RTIa9/view
.
Εφόσον
ενδιαφέρεσθε
να
συμμετάσχετε, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τη
φόρμα
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/1jJxvnfsCG2GtzjT7FsA9tF
JgzuXR2JqS8xeT3yJ7PHQ/viewform?edit_requested=true
μέχρι την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019. H εκδήλωση
καλύπτεται φωτογραφικά. Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε
όπως συμπληρώσετε, υπογράψετε και αποστείλετε το
έντυπο συγκατάθεσης για την φωτογραφική κάλυψη που
θα βρείτε εδώ στο email ir@sev.org.gr , ή fax. 210 322
2929). Για τους συμμετέχοντες που δεν δώσουν την
συγκατάθεσή τους, έχουν προβλεφθεί ειδικές θέσεις εντός
του χώρου της εκδήλωσης.Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ
Μακρυγιάννη, Τ. 211 5006 121, Ε. ir@sev.org.gr ), τον
Enterprise Greece (κ. Χρήστος Σκούρας, Τ. 210 335 5770,
Ε. ch.skouras@enterprisegreece.gov.gr ) και το ΕΒΕΑ (κα.
Τίνα Ρέτζεκα, Τ. 210 338 2342, Ε tretzeka@acci.gr ).

Ε.Μ.Σ. - Ε.Ε.Σ. / Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο 22-23
Φεβρουαρίου 2019
Η Εταιρεία Mακεδονικών Σπουδών, στο πλαίσιο των
επιστημονικών της δράσεων και των παράλληλων εορταστικών
εκδηλώσεων για το Επετειακό ΄Ετος των Oγδόντα Eτών από
της ιδρύσεώς της (1939-2019), διοργανώνει Διεθνές
Επιστημονικό Συμπόσιο υπό τον τίτλο: «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ.
Κύριλλος και Μεθόδιος, Ησυχασμός, Άγιον Όρος», τιμώντας τη
Μνήμη του εκδημήσαντος Καθηγητού Αντωνίου–Αιμιλίου
Ταχιάου, ο οποίος κατέλιπε εξαιρετικό και πολυσχιδές
επιστημονικό έργο. Το Συμπόσιο, το οποίο διοργανώνεται σε
συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Σλαβολόγων, θα διεξαχθεί
την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στην
Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας με την συμμετοχή
διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων καθηγητών. Η διοργάνωση
τελεί υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου. Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο
σύνδεσμο:
https://gallery.mailchimp.com/94e7f6a4b14d5bbaade9a612a/fil
es/3c7a928c-9c75-4353-aa5d8c9f5a2681e4/PROGRAMMA_TELIKO.pdf

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Εξαγωγές στις Ηνωμένες
Πολιτείες»
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe
Network, σε συνεργασία
με τον Ελληνο-Αμερικάνικο
Επιμελητήριο διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις
εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην εκδήλωση θα
αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα: Ποιες είναι οι καταναλωτικές
συνήθειες στις ΗΠΑ;, Πώς πρέπει να προσαρμόσω το προϊόν
μου;, Πώς χειρίζομαι τους Αμερικανούς συνεργάτες μου και τι
περιμένουν από την επιχείρησή μου;, Πώς πρέπει να
προετοιμαστώ; Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Επιμελητηρίου Καβάλας, Ομονοίας 50, δεύτερος όροφος. Για
περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας στο
2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 11) κα.
Δέσποινα Παρασύρη και στο emailinfo@chamberofkavala.gr ,
website: www.kcci.gr .
Κατάλογος Διεθνών Γερμανικών Εκθέσεων 2019
Όπως μας ενημέρωσε το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ο Κατάλογος Διεθνών Γερμανικών
Εκθέσεων 2019 είναι διαθέσιμος. Εφόσον επιθυμείτε να
παραγγείλετε μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το
σχετικό έντυπο. Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ: 210
6419021
Φαξ:
210
6445175 ,
E-Mail:
s.theofanidou@ahk.com.gr
,
www.german-chamber.gr,
www.german-fairs.gr .
Ανακοίνωση
Θεσσαλονίκης

του

Τούρκικου

Γενικού

Προξενείου

Το Τούρκικο Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης με ανακοίνωσή του
μας ενημερώνει ότι : Η εταιρεία Resimple δραστηριοποιείται στο
χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και σας
ενημερώνει για την βιωσιμότητα και την εταιρική κοινωνική
ευθύνη. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την εταιρεία στο Tηλ.
+90 535 359 65 62 / +90 530 527 64 70, info@resimple.com.tr ,
www.resimple.com.tr

Διεθνές Συνέδριο PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada Convention) στις 3-6 Μαρτίου, στο Τορόντο
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει παρουσία στο Διεθνές Συνέδριο PDAC 2019 με ένα περίπτερο, στις 3-6 Μαρτίου 2019, στο Τορόντο του
Καναδά. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις επιχειρηματικής δικτύωσης. Περισσότερες πληροφορίες: site:
https://www.pdac.ca/ , e-mail: info@pdac.ca , τηλ: 416 362 1969.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο δίδυμο των εκθέσεων
ambiente INDIA & heimtextil INDIA
H Messe Frankfurt Ελλάδα, Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης για
Ελλάδα & Κύπρο
σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην
ταυτόχρονη διεξαγωγή επίσκεψης + συμμετοχής εκθετών στις
εκθέσεις ambiente INDIA και heimtextil INDIA που θα διεξαχθούν
ταυτόχρονα στις 13-15 Ιουνίου 2019 στο Νέο Δελχί της Ινδίας. Το
7ήμερο ταξίδι θα σας δώσει την ευκαιρία όχι μόνο να λάβετε μέρος
στην έκθεση με ευνοϊκότερες συνθήκες από μία ατομική
συμμετοχή σε μία απομακρυσμένη αγορά, αλλά και να δείτε & να
εξετάσετε από κοντά το κυρίως εμπορικό κέντρο του Νέου Δελχί,
να γνωρίσετε και να μιλήσετε με εμπόρους και να αναπτύξετε
επιχειρηματικές σχέσεις μαζί στους. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Marketing: Αμαλία
Ζαφείρη, email: a.zafeiri@messefrankfurt.gr .

Ζήτηση συνεργασίας από τη Βραζιλία
Η Βραζιλιάνικη εισαγωγική εταιρία τροφίμων BAIA NORTE
FOOOD SERVICE : Διεύθυνση : Rua Sebastiao Lara, Sn, Km
193, Bairro Vendaval, CEP 88.164-160 – Biguacu – SC, Πόλη :
Biguacu, Santa Catarina/88.164-160, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, Τηλ. (48) 32586412, Email: guilherme.com@bnfs.com.br
, Ιστοσελίδα:
http://bnfs.co.br
ενδιαφέρεται να εισάγει ελληνικά ζυμαρικά
σκληρού σίτου. Σημειώνεται πως η εν λόγω εταιρεία είναι από τις
μεγαλύτερες του είδους της στην περιοχή της πολιτείας της Σάντα
Καταρίνα (Νότιος Βραζιλία), ενώ εισάγει και διανέμει τρόφιμα
γνωστό επιχειρήσεων (Nestle, Barilla κλπ) σε 6.000 εστιατόρια.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της ανωτέρω εταιρείας είναι τα εξής:
Baia Norte, http://www.bnfs.com.gr , Υπέυθυνος : κ. Guilherme
Carvalho,
email:
guilherme.com@bnfs.com.br
,
τηλ.
+4832586412. [Πηγή :AGORA NewsLetter , 25-02-2019).

Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση
της ρύπανσης των μαροκινών λιμένων
Όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων Καζαμπλάνκας της
Ελληνικής Πρεσβείας στο
Μαρόκο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της
ρύπανσης των μαροκινών λιμένων από βιομηχανικές και
εμπορικές δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο τις
γειτνιάζουσες ζώνες, ο Εθνικός Οργανισμός Λιμένων του
Μαρόκου (ANP) προκήρυξε, πρόσφατα, διαγωνισμό για την
εκπόνηση μελέτης με σκοπό τον προσδιορισμό των μέσων για
την ‘εξυγίανσή’ τους.
Οι λιμένες που επιλέχθηκαν για αυτήν την επιχείρηση είναι πέντε:
Mohammedia, Casablanca, Jorf-Lasfar, Safi και Agadir. Πρόκειται
για μία από τις σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της
λιμενικής στρατηγικής 2030, η οποία στοχεύει να καταστήσει τη
χώρα περιφερειακό κόμβο για το εμπόριο. Σημειώνεται, επίσης,
ότι αυτή τη στιγμή προγραμματίζεται η κατασκευή 5 νέων
περιφερειακών λιμένων, γεγονός που θέτει την ποιότητα των ήδη
υφισταμένων μεταξύ των προτεραιοτήτων του ANP. Επιπλέον, ο
τελευταίος έχει ενσωματώσει την αειφόρο ανάπτυξη στους
στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του στόχους, γεγονός που
μεταφράζεται σε μια επιθυμία να συνδυαστούν τρεις βασικοί
άξονες, ήτοι, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική
ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδος. Η εν λόγω μελέτη θέτει ως
κύριους στόχους την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης,
τον εντοπισμό των διαφόρων πηγών υγρής και στερεής
ρύπανσης που είναι σε θέση να αλλοιώσουν την ποιότητα του
αέρα και του νερού στις λιμενικές περιοχές και, τέλος, την
πρόταση λύσεων για τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης στις
πληττόμενες
περιοχές.
Οι
τυχόν
ενδιαφερόμενοι
να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για τη μελέτη (τελευταία
ημερομηνία υποβολής οικείου φακέλου η 26η Φεβρουαρίου)
μπορούν
να
επισκεφθούν
τον
ιστότοπο
www.marchespublics.gov.ma , όπου δημοσιεύονται όλοι οι
δημόσιοι διαγωνισμοί στο Μαρόκο και συγκεκριμένα:
https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.
EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=41336

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

16 ARTOZA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-25 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: αρτοποιία και ζαχαροπλαστική .
Πληροφορίες: Site: www.artoza.com , τηλ: 210 5242100,
e-mail: info@forumsa.gr
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΔΩΡΩΝ – ΛΑΪΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ – ΜΟΔΑΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
η
Πόλη: Αποθήκη 8 – 2 προβλήτα – Λιμάνι Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 23-25 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Τουριστικά είδη, δώρα, λαϊκή τέχνη, μόδα και
αξεσουάρ
Πληροφορίες: Site: www.touristikaexpo.gr , τηλ: 210
2772244, e-mail: info@alfaexpo.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
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
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
REGIONAL AGENDA
Πόλη: Οργανισμός Λιμένος Πατρών – Κτίριο Β1, Πάτρα
Ημερομηνία: 29-31 Μαρτίου 2019 (αλλαγή ημερομηνίας)
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, Site: www.edpa.gr
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΕΛΛΑΔΑ 365 ΜΕΡΕΣ» & το
«2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
Πόλη: Πανηπειρωτικό Στάδιο, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 3 - 7 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Τουρισμός - Τρόφιμα
Πληροφορίες: Site: www.kyklos-ektheseis.gr , Εmail :
kyklosek@otenet.gr , ΤΗΛ. 26510-37114 , FAX. 2651037119, ΚΙΝ. 6944107862
GOURMET EXHIBITION 2019
Πόλη: Αποθήκη Γ΄ Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 6- 8 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Ελλήνων παραγωγών ειδών διατροφής
Πληροφορίες: Site:
https://www.gourmetexhibition.com/el/exhibitors/

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών
απέστειλε
το
μηνιαίο
ενημερωτικό
δελτίο
επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Ιανουάριο
2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail:
b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από το Βέλγιο που
συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών για τον μήνα Ιανουάριο
2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες
(www.agora.mfa.gr/be58),
e-mail:
ecocombrussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Ιανουαρίου
2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104),
e-mail:
ecocombucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Διεθνείς Εκθέσεις (Συνέχεια)
MPIRES
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 15-16 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Εξοπλισμός για ακίνητα
Πληροφορίες: site: http://mpires.ru , τηλ: +7 (495) 725 77
01, e-mail: info@vpiexpo.ru
nd

2 PHAR-EAST
Πόλη: Σιγκαπούρη
Ημερομηνία: 18-20 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Φαρμακευτικά Προϊόντα
Πληροφορίες:
https://www.terrapinn.com/exhibition/phareast/index.stm,τηλ:
+65
6322
2706,
sheena.tan@terrapinn.com

site:
e-mail:

AQUA NEDERLAND
Πόλη: Χερτογκενμπός, Ολλανδία
Ημερομηνία: 18-20 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
Πληροφορίες:
site:
https://booking.evenementenhal.nl/en/aqua-go2019/gorinchem , τηλ: +31 (0) 183 680 680, e-mail:
gorinchem@evenementenhal.nl
RIOLERINGSVAKDAGEN
Πόλη: Χόρινχεμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 19-21 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Αποχετευτικών Συστημάτων και
Διαχείρισης Αποβλήτων
Πληροφορίες:
site:
https://booking.evenementenhal.nl/en/rio-go2019/gorinchem
, τηλ: +31 (0) 183 680 680, e-mail:
gorinchem@evenementenhal.nl

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

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Κωδικοποίηση Οδηγιών για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)
1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων
ΑΡ.ΠΡΩΤ,¨ΔΤΔ Γ 1190796 ΕΞ 2018 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 55
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987442 , fax: 210
6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site: www.aade.gr

INTERNATIONAL PRIVATE LABEL SHOW- IPLS
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 20-21 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διάφοροι κλάδοι
Πληροφορίες: site: http://www.ipls-russia.ru/en/ , e-mail:
roza.deberdeeva@reedexpo.ru , RECO EXPORTS , τηλ:
2312315310, email: events@reco-exports.gr
EURASIA ELEVATOR EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-23 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Τεχνολογία για ανελκυστήρες, κυλιόμενες
σκάλες, αυτοματισμού
Πληροφορίες:site:http://asansorfuari.com/index.aspx?ln=2
, e-mail erdem.taylanli@cnr.net , τηλ: +90 212 465 74 74
ISTANBUL CHILDREN’S FASHION FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-23 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Είδη Ρουχισμού για Παιδιά
Πληροφορίες: site: http://www.icfistanbul.com/en/
mail: icf@icfistanbul.com,τηλ: +90 216 212 04 30

, e-

th

Διεθνείς Εκθέσεις
HARDWARE FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 14-17 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Ηλεκτρικά εργαλεία και αξεσουάρ, Μηχανικά εργαλεία
χειρός και αξεσουάρ, Συγκολλητικές μηχανές και ηλεκτρόδια,
Συμπιεστής και εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, Υδραυλικά και
πνευματικά εργαλεία χειρός, Λειαντικά, Εξαρτήματα αερίου, Όργανα
και εξοπλισμός μέτρησης, Εργαλεία κοπής μετάλλων, Μηχανές
εξαγωγής σκόνης.
Πληροφορίες: site: http://istanbulhardwarefair.com/

8 INTERNATIONAL FLOUR, FEED, SEMOLINA, RICE,
CORN, BULGUR, MILLING MACHINERY, PULSE,
PASTA, BISCUIT TECHNOLOGIES EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-23 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Άλευρα, σιμιγδάλι, καλαμπόκι, πλιγούρι,
όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά και μπισκότα.
Πληροφορίες: site: https://www.idma.com.tr/en
CAFÉ ASIA 2019 ( INTERNATIONAL COFFEE AND TEA
INDUSTRY – SWEETS AND BAKES ASIA)
Πόλη: Σιγκαπούρη. Ημερομηνία: 21-23 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση για τον Καφέ και το Τσάι
Πληροφορίες: site: https://www.cafeasia.com.sg/ , τηλ:
+65 6278 8666 , e-mail: ca@cems.com.sg

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας, 14 - 17 Μαρτίου 2019

Επιχειρηματική αποστολή στην
Τουρκίας, 20 - 23 Μαρτίου 2019

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει
ότι μεταξύ των ημερομηνιών 14 – 17 Μαρτίου 2019
πρόκειται να πραγματοποιηθεί
η
Διεθνής Έκθεση
«HARDWARE FAIR», από την εταιρία «Voli.» στην
Τουρκία – Istanbul - στο İSTANBUL EXPO CENTER - με
την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
Ηλεκτρικά εργαλεία και αξεσουάρ, Μηχανικά εργαλεία
χειρός και αξεσουάρ, Συγκολλητικές μηχανές και
ηλεκτρόδια, Συμπιεστής και εργαλεία πεπιεσμένου αέρα,
Υδραυλικά και πνευματικά εργαλεία χειρός, Λειαντικά,
Εξαρτήματα αερίου, Όργανα και εξοπλισμός μέτρησης,
Εργαλεία κοπής μετάλλων, Μηχανές εξαγωγής σκόνης.
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 (13 -16 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 (13 - 16
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
01.03.2019. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα: http://istanbulhardwarefair.com/
.

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι μεταξύ
των ημερομηνιών 20 – 23 Μαρτίου
2019
πρόκειται να
πραγματοποιηθεί
η Διεθνής Έκθεση
«INTERNATIONAL
ELEVATOR, ESCALATOR INDUSTRY AND TECHNOLOGIES
EXHIBITION», από την εταιρία «ITF İstanbul Trade Fairs» στην
Τουρκία – Istanbul - στο İSTANBUL EXPO CENTER - με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: εγκατάστασης και συντήρησης
ανελκυστήρων,
Κατασκευαστές
εξαρτημάτων
ανύψωσης,
Κατασκευαστικές επιχειρήσεις, εργολάβοι και συνεταιρισμοί, Έργα,
αρχιτεκτονική, μηχανική και συμβουλευτικές εταιρείες, Διαχειριστές
διαμερισμάτων, ιδιοκτήτες κτιρίων, Επιχειρήσεις πιστοποίησης.
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 (19 - 22 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 (19 - 22 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 04.03.2019. Για
περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα:
http://asansorfuari.com/index.aspx?ln=2 .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας, 21- 24 Μαρτίου 2019
Το
Ελληνοτουρκικό
Εμπορικό
Επιμελητήριο
σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
ης
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της 14 Διεθνούς
Έκθεσης με Γυάλινα-Πορσελάνινα-Κεραμικά-ΜεταλλικάΑνοξείδωτα-Πλαστικά και Ηλεκτρικά Σκεύη Κουζίνας στην
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 21-24 Μαρτίου
2019 και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις Tüyap
Exhibition Centre. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος του
ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο νύχτες με πρωινό, το
κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό
χώρο και αντιστρόφως καθημερινά καθώς και δωρεάν
εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη
αίτηση και να την στείλουν στο e-mail: info@etee.gr ή στο
fax: 2110127466. Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής
πρέπει να καταβληθούν 100 €/ άτομο για την κάλυψη
τμήματος κόστους των εξόδων του Επιμελητήριου καθώς
και των ακυρωτικών του ξενοδοχείου. Η συμμετοχή στην
έκθεση για παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι
έως δύο άτομα. Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να
συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη
διάρκεια του έτους. Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA
BANK στον λογαριασμό 120002002011660 (IBAN: GR 64
0140 1200 1200 0200 2011 660). Για περισσότερες
πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ: 211 7000264-7, email: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην
Τουρκίας, 20 - 23 Μαρτίου 2019

Κωνσταντινούπολη

Κωνσταντινούπολη

της

της

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι μεταξύ
των ημερομηνιών 20 – 23 Μαρτίου
2019
πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «INTERNATIONAL FLOUR,
FEED,
SEMOLINA,
RICE,
CORN,
BULGUR,
MILLING
MACHINERY, PULSE, PASTA, BISCUIT TECHNOLOGIES
EXHIBITION», από την εταιρία «Voli» στην Τουρκία – Istanbul - στο
İSTANBUL EXPO CENTER - με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
Άλευρα, σιμιγδάλι, καλαμπόκι, πλιγούρι, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά και
μπισκότα. 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 (19 - 22 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 (19 - 22 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 04.03.2019. Για
περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα:
https://www.idma.com.tr/en .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας, 21 - 24 Μαρτίου 2019

Επιχειρηματική Αποστολή στις ΗΠΑ και Καναδά, 14-20
Απριλίου 2019

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει
ότι μεταξύ των ημερομηνιών 21 – 24 Μαρτίου 2019
πρόκειται να πραγματοποιηθεί
η Διεθνής Έκθεση
«INTERNATIONAL LIFT EXHIBITION», από την εταιρία
«IFO İstanbul Trade Fairs» στην Τουρκία – Istanbul - στο
TUYAP 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:
εγκατάστασης
και
συντήρησης
ανελκυστήρων,
Κατασκευαστές εξαρτημάτων ανύψωσης, Κατασκευαστικές
επιχειρήσεις, εργολάβοι και συνεταιρισμοί, Έργα,
αρχιτεκτονική, μηχανική και συμβουλευτικές εταιρείες,
Διαχειριστές
διαμερισμάτων,
ιδιοκτήτες
κτιρίων,
Επιχειρήσεις πιστοποίησης. 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 (20 - 23 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 (20 - 23 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 04.03.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: http://en.asansoristanbul.com/ .

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο
πλαίσιο του προγράμματος εξωστρεφών δράσεών του 2019,
διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή στις ΗΠΑ & Καναδά, σε 3
μεγάλες πόλεις, με στόχο τη διερεύνηση, αναζήτηση και
αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών σε μεγάλες αγορές όπου
υπάρχουν δυνατότητες εισόδου και ενίσχυσης παρουσίας
ελληνικών προιόντων.
Η Αποστολή θα επισκεφθεί διαδοχικά τη Νέα Υόρκη στις 15/4, το
Τορόντο στις 16-17/4 και το Μόντρεαλ στις 18-19/4.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν σε κάθε πόλη επαφές και συζητήσεις
με τοπικές εταιρίες για να επιδιώξουν συμφωνίες τόσο για
εξαγωγές όσο και για άλλες δραστηριότητες, joint-ventures,
συμπράξεις, μεταφορά τεχνογνωσίας, επενδύσεις, αναζήτηση
συνεργατών-αντιπροσώπων, κλπ. Οι αγορές αυτές είναι
ανεπτυγμένες, έχουν μεγάλους καταναλωτικούς πληθυσμούς με
αγοραστική δύναμη και καταναλωτική τάση που αναζητούν την
ποιότητα, ενώ η παρουσία του ελληνικού στοιχείου και η παράδοση
διευκολύνει την προώθηση ελληνικών προϊόντων. Οι τομείς
ενδιαφέροντος είναι κυρίως τρόφιμα και ποτά, καλλυντικά (και
φυτικά καλλυντικά), δομικά υλικά, τεχνολογία, τουρισμός, ενώ είναι
δυνατή η συμμετοχή και από άλλους κλάδους.
Στην Αποστολή θα μετέχει μικρός αριθμός εταιριών και θα δοθεί
έμφαση στον έγκαιρο προγραμματισμό και στην εξασφάλιση
αξιόλογων επαφών για Β2Β σε κάθε περιοχή, με την υποστήριξη
των Γραφείων ΟΕΥ Νέας Υόρκης και Τορόντο. Παράλληλα, θα
αξιοποιηθεί και η δυνατότητα πρόσβασης στα μέλη των τοπικών
Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων που, στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου
Δικτύου
Γερμανικών
Επιμελητηρίων,
αλληλοϋποστηρίζονται και προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες
δικτύωσης.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Αποστολής και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν συμπληρωμένη τη
συνημμένη δήλωση στo y.patsiavos@ahk.com.gr
μέχρι
1/3/2019, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για έρευνα,
επικοινωνίες και επιλογή κατάλληλων τοπικών εταιριών για τις
συναντήσεις Β2Β.
Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιος είναι ο κ. Γιάννης
Πατσιαβός, Senior Consultant, y.patsiavos@ahk.com.gr , τ.
τηλ.2106419026, 6945234747.

Επιχειρηματική Αποστολή στην Τυνησία, 22 - 24 Απριλίου 2019
Ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με την Τυνησιακή Ένωση Βιομηχανίας, Εμπορίου και Χειροτεχνίας (UTICA) και την
υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Τύνιδα της Τυνησίας, από την Δευτέρα 22
Απριλίου έως την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019. Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Για την
καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε
τους διοργανωτές για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, συμπληρώνοντας έως την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, τη
σχετική
δήλωση
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1NCbLbgXxVZtArveT4gxvZNXAd8iNIXNf_Rk86jc_B7w/viewform?edit_requested=true . Για να
διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, πρέπει να καταβάλετε το ποσό που ακολουθεί, σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του ΣΕΒ
(•
ALPHA BANK ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 120-00-2002-008680. IBAN GR14 0140 1200 1200 0200 2008 680. •
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146 / 480165-26, IBAN GR 98 0110 1460 0000 1464 8016 526, •
EUROBANK- ERGASIAS A.E., ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0025.43.0200882940, ΙBAN GR 5402600250000430200882940, •
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5049-072364-535, IBAN GR22 0172 0490 0050 4907 2364 535, με την αιτιολογία:
«Επιχειρηματική Αποστολή στην Τυνησία 4.2019». Παρακαλείστε 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, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ: 350€ για
τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 175€. Ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ θα καλύψουν
τη διαφορά. •
Μη Μέλη ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ: 600€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το
ποσό είναι 300€. Το ποσό αυτό καλύπτει: •
Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού φόρουμ στην Τύνιδα.
•
Τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 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, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ 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 συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Για
οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: τηλ. 211 500 6121, email.
vmakrigianni@sev.org.gr ), το ΕΒΕΑ (κα. Τίνα Ρέτζεκα: τηλ. 210 338 2342, email. tretzeka@acci.gr ) και τον ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα
Γιαλόγλου: τηλ. 2310 535333, email. ny@seve.gr ).

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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18/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟ ΑΣΦΑΛΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

64

19/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΛ.26953-60606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

65

19/2/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΛ.26953-60606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
''ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ''

74

19/02/2019 ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΛ.27310 22203

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4ο
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

77

19/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΕ ΚΑΒΑΛΑΣΔΡΑΜΑΣ ΤΗΛ.2510-461241

ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
«ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

81

19/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣΟ ΓΙΑ ΤΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛ.210-8916307

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

72

21/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.2313-327826

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

66

22/02/2019ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» ΤΗΛ.26953-60606

6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

67

22/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ»
ΤΗΛ.26953-60606

6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

68

22/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» ΤΗΛ. 26953-60606

6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

80

26/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.2310-882484

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ

73

28/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΗΛ.2310-381080

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

75

18/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟ ΑΣΦΑΛΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΗΛ.2310-381080

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

70

14/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ,ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19t

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

76

14/03/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΛ, ΝSN 1680-14-532-6030,
P/N 76368-240-D, HYDRAYLIC HOIST, Ε/Π SYPER PUMA, ΤΗΛ.2108705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

78

15/03/2019 ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΤΗΛ.2313-307147

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

71

26/03/2019 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 98 ΑΔΤΕ ΚΑΙ ΣΠ
ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΛ.22510-33610

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

04/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 34 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
ΤΗΛ.2313 323119
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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.

