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Ανακοίνωση- Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Παράταση δύο εβδομάδων για την
υποβολή αιτήσεων για το νέο “Πιλοτικό Πρόγραμμα
Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων
νέων, ηλικίας 18 έως 29 ετών” με έμφαση στις
γυναίκες
Παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020,
στις 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο
«Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών
Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών», με
έμφαση στις γυναίκες. Στόχος του νέου προγράμματος
είναι η υποστήριξη άνεργων νέων που επιθυμούν να
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να
μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά
και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Συγκεκριμένα, τα
βασικά στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:
•
Παροχή
υπηρεσιών
Συμβουλευτικής
Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε
έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών,
εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω
πενθήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας.
•
Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching)
για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και
τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε
έως 3.000 (από τους 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18
έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι συνεδρίες (1 δια
ζώσης, 5 εξ αποστάσεως).
•
Προκήρυξη
προγράμματος
επιχειρηματικότητας για 2.500 άνεργους νέους ηλικίας
18 έως 29 ετών. Στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις
δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching)
επιχειρηματικών σχεδίων, όπως περιγράφονται στα
παραπάνω στάδια.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση,
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα
επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες
προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα
καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του
προγράμματος. Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια
του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή
17.000 ευρώ και 18 μήνες.
Το
πρόγραμμα,
συνολικού
προϋπολογισμού
43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων - “ΠΑΝ”.
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr .

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης μας ενημερώνει ότι με το ΦΕΚ 661 - Τεύχος Β'/28.02.2020
ορίστηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του
Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, στις 3/3/2020.Οι
υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία
εντός των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο τροποποιημένο άρ.
8 της υπ’ αρ. αρ. 67343ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης Υπουργού
Οικονομικών (Β' 2443), που τροποποιήθηκε με την νεότερη απόφαση
Αριθμ. 24963 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 661 - Τεύχος Β'/28.02.2020), ως
ακολούθως: α) Η Ομάδα Α από 3/3/2020 - 1/5/2020, β) Η Ομάδα Β
από 3/3/2020 - 1/5/2020, γ) Η Ομάδα Γ από 3/3/2020 - 1/5/2020.
Περισσότερες
πλήροφορίες:
https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon

Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής από το ΒΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσφέρει στις
επιχειρήσεις - μέλη του τη λύση της απομακρυσμένης ψηφιακής
υπογραφής που επιτρέπει την επικύρωση των εγγράφων από
οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε και η οποία
συνεργάζεται άψογα με όλες τις δημοφιλείς μορφές εγγράφων και
επιχειρηματικών εφαρμογών. Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής
υπογραφής είναι τα εξής:

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

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

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

Ευκολία απόκτησης με επίσκεψη στο Επιμελητήριο

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

Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας
Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή του ΕΦΚΑ για την Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Η κατάταξη
σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική. Η επιλογή σας θα ισχύει για όλο το έτος 2020 εκτός αν συμπληρώσετε πέντε έτη
ασφάλισης εντός του έτους.
Η αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο :
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml έως και την Παρασκευή 13/3/2020.

Έναρξη 4ου κύκλου Αιτήσεων OPAP Forward
Επίσημη έναρξη του τέταρτου κύκλου του προγράμματος
επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ Forward», το οποίο σχεδιάστηκε στο
πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και υλοποιείται σε
συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού
οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες
επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το
Σεπτέμβριο του 2016, προσφέρει ολοκληρωμένη στρατηγική
καθοδήγηση, πρόσβαση σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, σε
διεθνείς αγορές καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αξίζει να
αναφερθεί ότι οι τρεις πρώτοι κύκλοι υλοποίησης του προγράμματος
βοήθησαν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 9,833
νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και να αυξήσουν τον τζίρο
τους κατά 22%. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που έχει ήδη
ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 26 Μαρτίου 2020, θα γίνεται
ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ
https://www.opapcsr.gr/program_description-2/ . Πληροφορίες διευκρινίσεις Endeavor Greece – Υπεύθυνος Συντονισμού
προγράμματος τηλ. 2103624812, email: opapforward@endeavor.org

Παροχή αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών φοροτεχνικών έτους
2020
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μας γνωρίζει ότι τα σεμινάρια
της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών – φοροτεχνικών, τα οποία
θα πραγματοποιηθούν το Μάρτιο 2020 είναι τα:
•
«Εργασιακά Θέματα», Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρες
17:00 με 22:00,με εισηγήτριες την κα Βασιλική Τσιώλη, Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Κοινωνικών
Υποθέσεων και την κα Χαραλαμπία Γαλανοπούλου, τ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Συντονισμού και Προγραμματισμού Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων του ιδίου Υπουργείου και
•
«Φορολογικές Διαδικασίες – Φορολογικό Ποινολόγιο μετά
το Ν. 4646/2019», Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρες 17:00 με
22:00, με εισηγητή τον κ. Ηλία Αργυρό τ. Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών.
Τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους
παρακάτω τρόπους:
•
Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming)
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας
του ΟΕΕ και
•
Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες: www.oe-e.gr, email: oee@newsoe-e.gr

Ημερίδα με θέμα: « Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση, ως μοχλός
βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.»
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος διοργανώνει συνάντηση
εργασίας με θέμα: «Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση, ως μοχλός
βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.» και κεντρικό
ομιλητή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ
.Γιάννη Βρούτση. Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Παρασκευή 13
Μαρτίου 2020 και ώρα 17.30 στο Ξενοδοχείο Porto Palace. Θα
ακολουθήσει παρουσίαση της Πρωτοβουλίας «Ελλάδα Ξανά», της
Πρωτοβουλίας « REBRAIN GREECE».

4ο Eπιστημονικό Συνέδριο για το Δίκαιο του Ανταγωνισμού
H NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με τον Όμιλο Economia,
διοργανώνουν το 4ο Eπιστημονικό Συνέδριο για το Δίκαιο του
Ανταγωνισμού με θέμα: Competition Law in 2020: A World of Evolving
and Thorny Challenges. Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, WYNDHAM
GRAND ATHENS. Θεματικές Ενότητες: 1st Session: Antitrust law-key
developments, 2nd Session: Merger control, 3rd Session: State aid,
4th Session: Antitrust – a thematic approach. Δείτε το αναλυτικό
πρόγραμμα
στο
σύνδεσμο:
https://www.nb.org/greek/sinedriahmerides/sinedria/sinedria-ypo/4o-synedrio-dikaiou-touantagonismou.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm
_campaign=2020-2-22-Conference

Ημερίδα με θέμα: «Το αποτύπωμα της κρίσης και η
επόμενη
ημέρα
στην
ελληνική
οικονομία:
Επιχειρήσεις, νοικοκυριά, τοπική Αυτοδιοίκηση»
Το ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Το
αποτύπωμα της κρίσης και η επόμενη ημέρα στην
ελληνική οικονομία: Επιχειρήσεις, νοικοκυριά, τοπική
Αυτοδιοίκηση», την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 στο
Porto Palace Thessaloniki (26ης Οκτωβρίου 65,
Θεσσαλονίκη). Βασικός ομιλητής θα είναι o κ.
Μουτσιάνας Κωνσταντίνος, Διδάκτωρ Οικονομικών
Επιστημών ΑΠΘ, Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης. Στόχος της ημερίδας είναι να περιγράψει το
“αποτύπωμα” της κρίσης, όχι ως μια προσπάθεια
αναδρομής στα χρόνια της κρίσης αλλά κυρίως για να
διατυπωθούν τα διδάγματα που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ώστε να αποφευχθούν
κρίσεις παρόμοιας έντασης. Ταυτόχρονα, η ημερίδα
επιδιώκει να προδιαγράψει την προοπτική που
διαμορφώνεται την επόμενη ημέρα για την ελληνική
οικονομία. Οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και η τοπική
αυτοδιοίκηση (σε επίπεδο δήμων και περιφερειών),
έχοντας “απορροφήσει” και διαχειριστεί τις οικονομικές
και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, καλούνται να
διαμορφώσουν μια στρατηγική που θα τους επιτρέψει
σταδιακά να επιστρέψουν σε ομαλές οικονομικές
συνθήκες που κλιμακωτά θα οδηγήσουν στη
σταθερότητα και ακολούθως στην ανάπτυξη.
Η ημερίδα απευθύνεται:
•
Σε φοιτητές & απόφοιτους προγραμμάτων
Διοίκησης & Οικονομίας Δημοσίων και Ιδιωτικών
ιδρυμάτων
•
Σε επαγγελματίες όλων των κλάδων
•
Στο ευρύτερο κοινό
Για περισσότερες πληροφορίες: ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, Τσιμισκή
45, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 281 282 | info@paster.gr | www.paster.gr
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Αναβολή του 5 Συνεδρίου τουρισμού πέντε διμερών
Επιμελητηρίων
Τα πέντε διμερή Επιμελητήρια : Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Βρετανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο,
Ελληνο-Γαλλικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο,
Ελληνο-Ιταλικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μετά τις τελευταίες εξελίξεις
στο θέμα του κορωνοϊού, τις γενικές οδηγίες από τις
αρμόδιες κρατικές αρχές και λαμβάνοντας πάνω από όλα
υπόψη την ασφάλεια του κοινού, αποφάσισαν την
ου
αναβολή του προγραμματισμένου 5
συνεδρίου
τουρισμού (12.03.2020) και την μετάθεσή του σε
ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Περισσότερες
πληροφορίες:
Τηλ.
2310286453,
n.tsavdaroglou@amchma.gr , www.amcham.gr .

Ανακοίνωση - αναβολή 4ης ημερίδας «επιχειρειν
στον αραβικό κόσμο»
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, το ΑραβοΕλληνικό Επιμελητήριο μας ενημερώνει για την αναβολή
της 4ης Ημερίδας «Επιχειρείν στον Αραβικό Κόσμο»,
που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Μαρτίου, με
καινούρια ημερομηνία την 11η Ιουνίου 2020, στον ίδιο
χώρο διεξαγωγής, Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών. Η
απόφαση λαμβάνεται λόγω της διεθνούς ανησυχίας
σχετικά με τη μετάδοση του ιού coronavirus (Covid-19),
με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των συμμετεχόντων
στις εκδηλώσεις μας. Περισσότερες πληροφορίες θα
αποσταλούν εν ευθέτω χρόνω.

Πρόγραμμα Αδειοδότησης Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων «100
Investment
Offers στην
for Business»
Διοργάνωση
έκθεσης
Οδησσό της Ουκρανίας με τη
στην Γεωργία
συμμετοχή παραγωγών παρθένου ελαιολάδου Χαλκιδικής
Όπως μας ενημερώνει η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών , μετά από
σχετική ρηματική διακοίνωση που έλαβε από την Πρεσβεία
της Γεωργίας στην Αθήνα, ότι το Υπουργείο Οικονομίας και
Βιώσιμης Ανάπτυξης και η Εθνική Υπηρεσία Μεταλλείων
της Γεωργίας ανακοίνωσαν την έναρξη προγράμματος
μεγάλης κλίμακας παραχώρησης αδειών εξόρυξης. Στο
πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος έχουν επιλεγεί 100
εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα σε διάφορες
περιοχές της χώρας, τα οποία αναμένεται σύντομα να
τεθούν σε πλειστηριασμό. Οι σχετικές πληροφορίες 100
Investment Offers for Business» στην Γεωργία
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
στη διαδρομή : Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις Πρόγραμμα Αδειοδότησης Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
«100 Investment Offers for Business» στην Γεωργία.
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Αναβολή
1
Επιχειρηματικότητας

Τριημέρου

Γυναικείας

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι: Η
εμφάνιση των πρώτων διαπιστωμένων κρουσμάτων του
κορονοϊού (COVID-19) και στη χώρα μας, σε συνδυασμό
με τη απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τη ματαίωση
όλων των υπαίθριων συναθροίσεων στην Ελλάδα,
δημιουργεί έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες και
καθιστά εξαιρετικά αβέβαιη την επιτυχή έκβαση της
επερχόμενης διοργάνωσης του 1ου τριημέρου γυναικείας
επιχειρηματικότητας
στη
Λάρισα(134-15./3/2020).
Παράλληλα, οι συνθήκες αυτές θέτουν σε πιθανό κίνδυνο
την υγεία των συμμετεχόντων στο τριήμερο (συνέδριο και
έκθεση τοπικών προϊόντων) αλλά και των οικογενειών
τους. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω και
με βαθύ αίσθημα ευθύνης, το Επιμελητήριο Λάρισας
αποφάσισε να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του
για το μήνα Μάϊο. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή
σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να διασφαλίσουμε όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή
διοργάνωση του τριημέρου. Για τις ακριβείς νέες
ημερομηνίες θα ενημερωθείτε στο εγγύς μέλλον.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως συντονιστής
εταίρος στο έργο με τίτλο “Sustainable Agricultural Trade Network
in Black Sea Basin” (AgriTradeNet), με αριθμό BSB 383 το οποίο
εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Black Sea Basin 2014-2020, με προτεραιότητα 1.2 “Αύξηση των
διασυνοριακών συνδέσεων για το εμπόριο και τον εκσυγχρονισμό
στους γεωργικούς και συναφείς τομείς της Λεκάνης Μαύρης
Θάλασσας". Στο ίδιο έργο, του οποίου ηγείται ο Εμπορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν φορείς από τη Βουλγαρία,
τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Τουρκία και την Ουκρανία. Στόχος
του AgriTradeNet είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των
τοπικών παραγωγών των χωρών που συμμετέχουν σ’αυτό, οι
δυνατότητές τους για γεωγραφική πιστοποίηση και αναγνώριση, η
δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών οργανώσεων στη
Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η διακρατική εμπορία γεωργικών
προϊόντων. Στο πλαίσιο στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ3
του παραπάνω έργου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί έκθεση στην
Οδησσό της Ουκρανίας, στις 16 Μαΐου 2020, στην οποία θα
συμμετέχουν 10 άτομα παραγωγοί παρθένου ελαιόλαδου
Χαλκιδικής και συναφών ειδών. Ο Εμπορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης έχει αναρτήσει σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του http://www.tradesupport.gr/ ,
τόσο για τους Παραγωγούς, όσο και για τη διοργάνωση του
ταξιδιού, για της ανάγκες της παραπάνω έκθεσης.
Για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθυνθούν στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης,
τηλ.
2310547887,
2310538790,
email:
empsylth@otenet.gr .

Ενημέρωση για την INHORGENTA MUNICH
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο μας ενημερώνει ότι: η αίτηση
συμμετοχής early bird είναι διαθέσιμη online:
https://www.inhorgenta.com/en/services/exhibitors/pricesapplication/#preise
Οι δηλώσεις συμμετοχής εκθετών, που θα αποσταλούν μέχρι τις
31.03.2020, έχουν ειδική έκπτωση,
όπως αναφέρεται στον ακόλουθο στον πίνακα:

Stand types

6η Διεθνής Διάσκεψη σχετικά με την Ενέργεια στη
Τύνιδα (13-16.04.2020)
Όπως μας ενημερώνει η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών
μετά
από
σχετική πληροφόρηση που έλαβε από το Γραφείο ΟΕΥ στη
Τύνιδα, θα διεξαχθεί στη Τύνιδα η 6η Διεθνής Έκθεση
International Energy Conference (ENERGYCON) (1316.04.2020). Η εν λόγω Έκθεση συνδιοργανώνεται από
τον Διεθνή Επιστημονικό Οργανισμό Institute of Electrical
and Electronics Engineers IEEE, το Πανεπιστήμιο της
Τύνιδας El Mamar και το Πανεπιστήμιο της Σφαξ και
απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές και
εξειδικευμένους
επαγγελματίες.
Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα https://ieee-energycon2020.org/.

Row stand (one
side open)
Corner stand
(two sides
open)
End stand
(three sides
open)
Island stand
(four sides
open)

2021 Participation
price Early Bird until
31th March 2020
EUR 220 / m²

2021 Participation
price From 1st April
2020
EUR 224 / m²

EUR 239 / m²

EUR 246 / m²

EUR 247 / m²

EUR 254 / m²

EUR 255 / m²

EUR 263 / m²

Πρόταση franchise από την Ουκρανία
Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ICC Hellas με έγγραφό της προς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει για το ενδιαφέρον του μέλους της Εθνικής Ουκρανικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου ICC Ukraine , με την επωνυμία «SOUPCULTURE TEAM» να προωθήσει τη δραστηριότητα franchise στην Ελλάδα
και την εύρεση εμπορικών εταίρων. Το εν λόγω έγγραφο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr στη
διαδρομή : Πληροφοριακό υλικό – Ζητήσεις συνεργασίαw εξωτερικού - Πρόταση franchise από την Ουκρανία. Περισσότερες
πληροφορίες: τηλ. +380933753868, +380632343477, email: SOUPCULTURE@YAAHOO.COM http://soupculture.com.ua/en .

Επιχειρηματικές συναντήσεις για τον κλάδο τροφίμων
& ποτών σε Γαλλία, Δανία και ΗΑΕ
Με επιστολή της προς το ΒΕΘ η εταιρεία Tourism Media &
Events μας ενημερώνει για τις επιχειρηματικές συναντήσεις
για
τον κλάδο
τροφίμων &
ποτών που θα
πραγματοποιηθούν σε 2 στρατηγικής σημασίας Ευρωπαϊκές
χώρες και 1 Αραβική χώρα το 2020. Διοργανωτής είναι η
εταιρεία Tourism Media & Events που δραστηριοποιείται
από το 2004 στη διοργάνωση διεθνών αποστολών και
εκδηλώσεων για την γαστρονομία και τον τουρισμό. Η
επιλογή των αγορών έγινε με βάση τη δυναμική ανάπτυξη
που παρουσιάζουν οι αγορές αυτές όσον αφορά την
εισαγωγή ελληνικών τροφίμων και ποτών και έχουν την
προοπτική. Για το α΄ εξάμηνο του 2020 έχουν
προγραμματιστεί
οι
παρακάτω
3
επιχειρηματικές
αποστολές: Greek Gastronomy Κοπεγχάγη, Δανία
01/04/2020, Greek Gastronomy Ντουμπάι, ΗΑΕ, 22/4/2020,
Greek Gastronomy Παρίσι, Γαλλία, 28/04/2020. Ποιους
αφορά:Τα Greek Gastronomy απευθύνονται στους Έλληνες
επιχειρηματίες, παραγωγούς, εμπόρους που επιθυμούν
διεθνή δικτύωση, άνοιγμα ή ισχυροποίηση της παρουσίας
τους στις συγκεκριμένες αγορές. Ποιοι συμμετέχουν:
Εισαγωγείς, διανομείς, αλυσίδες σ/μ, food service,
καταστήματα deli που ενδιαφέρονται για ελληνικά προϊόντα.
Προσκεκλημένοι δημοσιογράφοι και ειδησεογραφικά μέσα
ενημέρωσης από την κάθε αγορά. Τι προσφέρεται στους
συμμετέχοντες:
•
Συμμετοχή της Εταιρίας
στη διενέργεια B2B
συναντήσεων με ελάχιστο αριθμό συναντήσεων με 10
αγοραστές.
•
Ένα τραπέζι για τις Β2Β συναντήσεις σας δίπλα
στο οποίο μπορείτε να έχετε ένα διαφημιστικό roll up
banner.
•
Συμμετοχή στα δρώμενα της εκδήλωσης και το
επίσημο δείπνο εργασίας έως και 2 εκπροσώπων.
•
Ένα τραπέζι στο οποίο μπορείτε να προβάλετε τα
προϊόντα σας.
•
Συμπερίληψη δικού σας προωθητικού υλικού στον
ενημερωτικό φάκελο που θα διανεμηθεί στα ΜΜΕ που θα
παρευρεθούν στην εκδήλωση.
•
Προβολή φωτογραφιών & βίντεο της επιχείρησης
σας σε οθόνες στο χώρο των B2B συναντήσεων και του
επίσημου δείπνου.
•
Παραλαβή του πλήρους καταλόγου με τα στοιχεία
επικοινωνίας όλων των παρευρισκόμενων.
Οι συμμετέχοντες στην αποστολή μπορούν επίσης να
δώσουν τηλεφωνική ραδιοφωνική συνέντευξη στον ALPHA
989 με θέμα που αφορά στην ιστορία της επιχείρησης τους.
Θα έχουν δοθεί προηγουμένως ερωτήσεις για την
προετοιμασία τους. Την εκπομπή επιμελείται ο ιδιοκτήτης
της Tourism Media & Events, είναι καθημερινή 3-4μμ, και
λέγεται «Τρίποντο στην οικονομία». Ο ελάχιστος αριθμός
των αγοραστών ανά χώρα συνολικά υπολογίζεται σε 30.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 9.3.2020 για τη Δανία.
Περισσότερες πληροφορίες : Άκης Καστανόπουλος, Διεθνής
Ανάπτυξη
Επιχειρήσεων
Τροφίμων
,Web:
www.linkedin.com/in/akiskastanopoulos, Mobile & Viber:
+30 6989 601009, Email: sales@greekalternativetourism.gr,
Web: www.greekalternativetourism.gr

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
Η Τούρκικη εταιρεία MKM Maltas Madem Kimya LTD,STI,
Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde no: 23 Kütahya/Türkiye,
που ασχολείται με την παραγωγή θειϊκού μαγνησίου και
άνυδρου θειϊκού μαγνησίου ζητάει συνεργασία με ελληνικές
επιχειρήσεις αντίστοιχου ενδιαφέροντος. Πληροφορίες: Tel:
+90 533 355 4023 - +90 274 266 2535 Fax: +90 274 224
3671, e-mail: nurettin@maltasmaden.com.tr
web:
www.maltasmaden.com.tr , αρμόδιος κ. Nurettin Korkmaz,
Marketing Coordinator.

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών
και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Φεβρουάριο 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάιρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036,
email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων από το Βέλγιο
που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών για τον μήνα
Φεβρουάριο 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/)
e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για
Φεβρουάριο
του 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται να απευθύνονται στο
Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ: 0038 733 560551 ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΓΕΩΡΓΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τιφλίδα, απέστειλε ενημερωτικό
Έγγραφο με θέμα: «Πρόγραμμα Αδειοδότησης Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων «100 Investment Offers for Business» στη
Γεωργία». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Τιφλίδα (www.agora.mfa.gr), email: economytbilisi@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- έγγραφο με θέμα: «Προτάσεις από τα εργατικά σωματεία για την
επίλυση του ζητήματος των υψηλών ενοικίων στην Ισπανία»,
- έγγραφο με θέμα: «Αποτίμηση έκτακτης τεχνολογικής
διοργάνωσης Barcelona Tech Spirit, 23-27 Φεβρουαρίου 2020,
Βαρκελώνη»,
- έρευνα για την αγορά των καλλυντικών στην Ισπανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es73) ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr.
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων Γραφείου ΟΕΥ Τελ
Αβίβ, Φεβρουάριος 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ),
τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocomtelaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής στην Γκάνα
| 18-22 Μαΐου 2020

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 19-22 Μαρτίου 2020

Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και
Ανάπτυξης, ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και ο Οργανισμός Enterprise
Greece, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ Γκάνα), διοργανώνουν
επιχειρηματική αποστολή στην
Άκκρα της Γκάνα, με
αναχώρηση την Δευτέρα 18 Μαΐου και επιστροφή την
Παρασκευή 22 Μαΐου 2020. Την αποστολή θα συνοδεύσει ο
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων &
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Γρηγόρης
Δημητριάδης. Το επιχειρηματικό φόρουμ και οι Β2Β
συναντήσεις θα διοργανωθούν σε συνεργασία με τους
ακόλουθους φορείς: Ghana Investment and Promotion
Center (GIPC), Ghana Export Promotion Authority (GEPA),
Ministry of Trade and Industry (MoTI), Ghana Free Zone
Authority (GFZA), Association of Ghana Industries (AGI) και
Ghana National Chamber of Commerce & Industry. Στην
αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής
οικονομίας. Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής
και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών,
παρακαλούμε να
ενημερώσετε για το ενδιαφέρον
συμμετοχής της εταιρείας σας, συμπληρώνοντας έως την
Δευτέρα 16 Μαρτίου, τη σχετική δήλωση στο σύνδεσμο :
https://docs.google.com/forms/d/1CMUF6HJRL_xskW6wLDs
Czn3uoi7Qr7EDG45v36J3Z4/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, με την αιτιολογία:
«Επιχειρηματική Αποστολή στη Γκάνα». Παρακαλούμε να
αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης
διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. Το κόστος συμμετοχής
για κάθε εταιρεία είναι ως εξής:
· Μέλη ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου:
300€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρείας. Για κάθε
επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 150€.
· Μη Μέλη ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου:
500€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρείας. Για κάθε
επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 250€.
Το ποσό αυτό καλύπτει:
· Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του
επιχειρηματικού φόρουμ στην Άκκρα.
· Τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Άκκρα με
ιδιωτικό λεωφορείο (για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο).
· Τις μεταφορές για τις προγραμματισμένες συναντήσεις.
Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν
από τους συμμετέχοντες.
Σημείωση: Η προετοιμασία των Β2Β συναντήσεων θα
ξεκινήσει για κάθε εταιρεία μετά τη καταβολή του ανωτέρω
ποσού. Η λίστα των συναντήσεων θα οριστικοποιηθεί μετά
την επιβεβαίωση των ελληνικών συμμετοχών και θα
αποσταλεί στις εταιρείες πριν την αναχώρηση. Ο ΣΕΒ, ο
ΣΕΒΕ, το Enterprise Greece και το Ελληνο-Αφρικανικό
Επιμελητήριο, δεν μπορούν να διασφαλίσουν εκ των
προτέρων συναντήσεις για τις ελληνικές εταιρίες.
Σε
περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και 1 μήνα πριν
την αποστολή, το ποσό της συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: τηλ. 211 500 6121, email:
vmakrigianni@sev.org.gr )
τον ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα
Γιαλόγλου: τηλ. 2310 535333, email. ny@seve.gr ) και το
Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο (κα. Τζένη Κοκορομύτη Ζαχαράκη : τηλ. 210 729 7711, email. info@helafricanchamber.gr ).

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία, πραγματοποιούν
η
επιχειρηματική αποστολή στην «3 Διεθνή Έκθεση Παιχνιδιού
και Βρεφικών Ειδών Παιχνιδιού» στην Κωνσταντινούπολη και
καλύπτουν:
Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 4* ή 5* αστέρων για 2
διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.
Β. Δωρεάν είσοδο στην έκθεση.
Γ. Μεταφορά από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο &
επιστροφή.
Οι εταιρίες που επιθυμούν να επισκεφθούν την ανωτέρω
έκθεση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη
αίτηση και να την στείλουν στο e-mail fairs@etee.gr
Το 2020 θα πραγματοποιηθούν 112 διεθνείς εκθέσεις στην
Τουρκία, 4 στο Hong Kong & 1 στην Αμερική.
Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να επισκεφτούν όσες
εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς
δωρεάν.Για τις εταιρίες οι οποίες δεν είναι μέλη του ΕΤΕΕ, θα
παρακαλούσα την καταβολή 70 ευρώ ανά άτομο η 120 ευρώ
για 2 άτομα της ίδιας εταιρίας.
Το ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ.Η
κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό
120002002011660. (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011
660). Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ:
211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 26-29 Μαρτίου 2020
Το Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 26-29 Μαρτίου 2020 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση “IDEAL HOMEX 2020” στην
Τουρκία- İstanbul από την Ένωση Εξαγωγέων Μετάλλων και
Μεταλλευμάτων Istanbul (IMMIB) και τη διοργανώτρια εκθέσεων
Ταrsus Turkey Fuarcılık στην Istanbul-Turkey με επιχορήγηση
του
σχετιζόμενου
φορέα
εξαγωγών.
Στην
έκθεση
προσκαλούνται
τα
στελέχη
των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: είδη κουζίνας, υαλικών,
πορσελάνινων, ατσάλινων, κεραμικών και πλαστικών ειδών,
είδη διακόσμησης, φωτιστικών, λευκών ειδών, είδη δώρων,
προίκας και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.
Παράλληλα με την έκθεση
το Υπουργείο Εμπορίου της
Τουρκίας πραγματοποιεί μία ειδική διοργάνωση, η οποία
διαρκεί 3 μέρες (25-28 Μαρτίου 2020) και περιλαμβάνει
συναντήσεις με τους παραγωγούς καθώς και επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (25-28 Μαρτίου
2020) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5
αστέρων.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (25-28 Μαρτίου 2020) (διαμονή
3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφορετικές ημερομηνίες, θα
πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα:
http://www.idealhomefuari.com/en.
Λόγω
αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο να μειώσει
τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το
λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν
την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την αποστείλουν το
αργότερο μέχρι τις 11.03.2020 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο email atina@ticaret.gov.tr .

Επιχειρηματική Αποστολή στην Σαμψούντα της Τουρκίας
02-05 Απριλίου 2020

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 08-09 Απριλίου 2020

Το Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 02 - 05 Απριλίου 2020 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση « SAMSUN FURNITURE
FAIR » από την εταιρία
Tuyap Fairs και στην ΤουρκίαSAMSUN – στο Samsun Fair Convention and Congress
Center – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Οικοδομικά
υλικά,
προκατασκευές,
σκυρόδεμα,
Βαφή,
Βερνίκι,
Αυτοματισμοί κτιρίων, Ανελκυστήρας και Εξοπλισμοί,
Μονάδες φωτισμού, Συστήματα Θέρμανσης και Συστήματα
ψύξης.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με
τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 01 - 04
Απριλίου 2020 ) το Υπουργείο Εμπορίου 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 ( 01 - 04 Απριλίου 2020 )
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
https://tuyap.com.tr/en/exhibitions/samsun-constructionconstruction-tecnologies-construction-and-work-machineryinfastructure-constractors-fair#scope-of-the-fair
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία μας.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο
μέχρι
τις
20.03.2020
στο
e-mail
thessaloniki@trade.gov.tr

Το Τουρκικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 08 - 09 Απριλίου 2020 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση « INTERNATIONAL
İSTANBUL SMART GRIDS AND CITIES CONGRESS AND
FAIR » από την εταιρία
ΗΗΒ EXPO και στην ΤουρκίαİSTANBUL – στο İstanbul Congress Center – με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών και Δήμους που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
Εθνική και διεθνής νομοθεσία για τα έξυπνα δίκτυα και τις
πόλεις,
Πολιτική Πόλεων και Κτιρίων, Σχεδιασμός, Παροχή ενέργειας,
Ποιότητα ενέργειας σε έξυπνα δίκτυα, Ανάγκες έρευνας και
ανάπτυξης για έξυπνα δίκτυα και πόλεις, κτίρια και συστήματα,
Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα και Συστήματα, έξυπνα δίκτυα και
συστήματα υδάτων και λυμάτων, έξυπνα δίκτυα φυσικού
αερίου, έξυπνα δίκτυα και συστήματα θέρμανσης, Σχεδίαση
Μικρών Δικτύων, Πλατφόρμες Δοκιμών, Διανομή και
Αυτοματισμοί. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 07 - 10
Απριλίου 2020 ) το Υπουργείο Εμπορίου 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 ( 07 - 10 Απριλίου 2020 )
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν
να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι
τα έξοδά τους.Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.icsgistanbul.com/en/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν
σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την
τελική έγκριση από τη Πρεσβεία μας. Oι εταιρείες που θέλουν
να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την
σχετική αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις
23.03.2020 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 09-12 Απριλίου 2020
Το Τουρκικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει ότι μεταξύ των ημερομηνιών 9-12 Απριλίου 2020 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση «BEATY EURASIA EXHIBITION» από την εταιρία
Pozitif Fuarcilik AS και στην ΤουρκίαİSTANBUL – στο İstanbul Expo Center – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Οδοντίατροι, Οδοντικά
Εμφυτεύματα, Οδοντοτεχνίτες, Ορθοδοντικοί, Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια, Σχολές Εκπαιδευτών, Φοιτητές και Επιστημονικό
Προσωπικό.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 08 - 11 Απριλίου 2020 ) το Υπουργείο Εμπορίου 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 ( 08 - 11 Απριλίου 2020 ) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν
λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://cnridex.com/index.aspx?ln=2
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε
προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από την Πρεσβεία της Τουρκίας.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν το αργότερο
μέχρι τις 27.03.2020 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Εκθέσεις στην Ελλάδα
EXPO CORFU 2020
Πόλη: Νέο Λιμάνι Κέρκυρας
Ημερομηνία: : 14-16 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: τρόφιμα-Πoτά- Επαγγελματικός, Ξενοδοχειακός
Εξοπλισμός
Πληροφορίες: email: info@exantasgreece.com site:
www.exantasgreece.com tel: 6932362875 – 6937077682
Facebook: EXPO CORFU 2020
ATHENS HALF MARATHON & SPORTS SHOW
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο HELLEXPO MAROUSSI, Αθήνα
Ημερομηνία: : 19-21 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Αθλητισμός, Fitness, διατροφή, υγεία και τουρισμό
Πληροφορίες: Site: https://be-best.gr/events/athens-halfmarathon-sports-show-2020/
3ο YACHTING FESTIVAL
Πόλη: Άλιμος - Αττική
Ημερομηνία: 23-26 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Ιστιοπλοΐα
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/,
τηλ:2110129575
Η

1 ΈΚΘΕΣΗ « YACHTING VOLOS: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ»
Πόλη: Βόλος
Ημερομηνία: 14-17 Μαίου
Εκθέματα: Ιστιοπλοΐα
Πληροφορίες: Site: https://yachtingandgastronomyvolos.com/
, τηλ:2110129575
FOOD EXPO 2020
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: : 16-17-18 Μαΐου 2020 (ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ)
Εκθέματα: Τρόφιμα - ποτά
Πληροφορίες: Site: www.foodexpo.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics. Πληροφορίες: Site: www.syskevasia-expo.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα. Ημερομηνία: 2-5
Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια, ανακύκλωση
Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HEALTH
LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες:
Site:
www.chem-ecolink.gr
,
τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801

η

20 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020»
Πόλη: Ιωάννινα – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ημερομηνία: 20-24 Μαΐου . Εκθέματα: Γενική, Τοπικά
Προιόντα
Πληροφορίες: Site: http://kyklos-ektheseis.gr/ Τηλ.: 26510
37114 Fax: 26510 37119
Κιν: 6944107862 , email: kyklosek@otenet.gr

TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου. Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/,
τηλ: 211 012 9575

ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής. Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/

MEAT & GRILL DAYS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr

DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr
η

4 Διεθνής Έκθεση VERDE. TEC
Πόλη: M.E.C Παιανίας
Ημερομηνία: : 29-31 Μαίου 2020 ( μετά από μετάθεση
ημερομηνίας)
Εκθέματα: Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Site: www.verde-tec.gr
85 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη. Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία
Πληροφορίες: Site: https://www.helexpo.gr/el

DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα. Ημερομηνία: 13- 15 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Μηχανήματα & Τεχνολογίες Επεξεργασίας
Μετάλλου, Βιομηχανικός Εξοπλισμός, Βιομηχανική
Εργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://rota.gr/, τηλ: 2111801801

Διεθνείς Εκθέσεις
SALON GOURMETS
Πόλη: Μαδρίτη - Ισπανια
Ημερομηνία: 30 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2020
Εκθέματα: φαγητό
Πληροφορίες: site: www.gourmets.net/salon
PROWINE ASIA
Πόλη: Σιγκαπούρη
Ημερομηνία: 31 Μαρτίου- 03 Απριλίου 2020
Εκθέματα: κρασί
Πληροφορίες: site: www.prowineasia.com
DJAZAGRO
Πόλη: Αλγερία
Ημερομηνία: 06- 09 Απριλίου 2020
Εκθέματα: γεωργικά προϊόντα διατροφής
Πληροφορίες: site: https://en.djazagro.com/
ICCI 2020
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 15-17 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Ενέργεια και περιβάλλον
Πληροφορίες: site: https://www.icci.com.tr/en
SIAL CANADA
Πόλη: Μόντρεαλ – Καναδάς
Ημερομηνία: 15-17 Απριλίου 2020
Εκθέματα: φαγητό
Πληροφορίες: site: www.sialcanada.com
IZWOOD 2020
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 15-18 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Επεξεργασία ξύλου
Πληροφορίες: site: https://www.expointurkey.org/exhibitions/izmircity/izwood
IZMIR FURNITURE SIDE 2020
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 15-18 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Έπιπλα
Πληροφορίες: site: https://exposale.net/fr/exhibition/izmir-furnitureside-industry
IZMIR PLASTPAK 2020
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 15-18 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Έπιπλα,ξύλα
Πληροφορίες: site: http://plastpakfuari.com/en/
GASTRO – EKO FEST 2020
Πόλη: Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 15-18 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση Φαγητού
Πληροφορίες: site: http://www.tea-fest.ba/

Διθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
ΙNTERFOOD St. Petersburg
Πόλη: Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
Ημερομηνία: 16-17 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα- Ποτά
Πληροφορίες: site: https://www.interfood-expo.ru/enGB
INTERSTROY/ WORLDBUILD ST. PETERSBUG
Πόλη: Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
Ημερομηνία: 16-18 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Κατασκευές, Δομικά Υλικά
Πληροφορίες:
site:
https://www.interstroyexpo.com/en-GB/
YAPI TURKEYBUILD ISTANBUL 2020
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 18-22 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Κατασκευαστική-Οικοδομική Βιομηχανία
Πληροφορίες: τηλ : 2117000264-7
, e-mail:
exhibitors@etee.gr
NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE
Πόλη: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία: 19 Απριλίου - 20 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Φυσικά και βιολογικά προϊόντα
Πληροφορίες: site: https://www.naturalproducts.co.uk/
, RECO EXPORTS , τηλ: 2312315310,
email:
events@reco-exports.gr
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΈΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
Πόλη: Αννόβερο - Γερμανία
Ημερομηνία: 20-24 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Τεχνολογία και αυτοματισμός
Πληροφορίες:
https://www.hannovermesse.de/en/
SEAFOOD EXPO BRUSSELS
Πόλη: Βρυξέλες
Ημερομηνία: 21-23 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Θαλασσινά
Πληροφορίες:
https://www.seafoodexpo.com/global/

ΚΑΙ

site:

site:

THE KENYAN FOOD EVENT
Πόλη: Ναϊρόμπι
Ημερομηνία: 21-23 Απριλίου 2020
Εκθέματα: φαγητό
Πληροφορίες: site: www.kenyanfoodevent.com
IFH/INTHERM
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 21-24 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Μονώσεις, Κλιματισμός, Θέρμανση
Πληροφορίες: site: https://www.ifh-intherm.de/en/ ,
e-mail:
https://www.ifh-intherm.de/en/visitorcentre/contact/

INDIAN HANDICRAFTS AND GIFTS FAIR
Πόλη: Δελχί
Ημερομηνία: 15-19 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Χειροποίητες δημιουργίες και δώρα
Πληροφορίες: site: http://ihgfspringfair.epch.in/

EVTEKS
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 21-25 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Υφάσματα
Πληροφορίες: site: http://cnrevteks.com/indexen.html?

BOOK FAIR 2020
Πόλη: Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 15-20 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση Βιβλίου
Πληροφορίες: site: http://www.skenderija.ba/

BANJA LUKA AUTO SHOW 2020
Πόλη: Μπάντζα Λούκα – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 21-25 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.sarajevo4walls.ba/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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13/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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18/03/2020,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
242135-1133

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
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20/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ», ΤΗΛ.2310381080
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21/03/2020,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
(ΕΑΥΜ)»,
ΤΗΛ.2313 304461

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
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26/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΙ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΛ.2313 323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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26/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΠΛΗΡΩΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Α)ΧΡΩΣΗΣ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
Β)ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΤΗΛ.2313 323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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03/04/2020,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΤΗΛ.2313 317758

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ




ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΟΞΥΓΟΝΟ»,
ΤΗΛ.

ΔΙΕΘΝΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

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.

