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ΒΕΘ: Πάνω από μία επιχείρηση την ημέρα
έβαλε «λουκέτο» στο α' εξάμηνο
Αρνητικό παραμένει το ισοζύγιο μεταξύ εγγραφών –
διαγραφών και το α΄ εξάμηνο του 2018 παρά τα ψήγματα
αισιοδοξίας που προκύπτουν από την αύξηση των
εγγραφών, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος,
και τη μείωση των διαγραφών.
Από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς μέχρι και τις 30
Ιουνίου, σε αναστολή εργασιών οδηγήθηκαν 272
επιχειρήσεις, ενώ έναρξη πραγματοποίησαν 230.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το
μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
συγκριτικά με το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2017
οι εγγραφές αυξήθηκαν κατά 21,6%, ενώ τα λουκέτα
μειώθηκαν κατά 19,2%.
Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν πως η αιμορραγία
στον επιχειρηματικό κόσμο συνεχίζεται, ενώ αξίζει να
σημειωθεί πως κατά μέσο όρο 1,5 βιοτεχνική επιχείρηση
έβαζε καθημερινά «λουκέτο» στη Θεσσαλονίκη τους
πρώτους έξι μήνες του 2018.
Ασύμφορες κατά το α΄ εξάμηνο του 2018 κρίθηκαν 170
επιχειρήσεις, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ο αριθμός των
επιχειρήσεων που προχώρησαν σε διαγραφή από το
μητρώο του ΒΕΘ ήταν 337 και οι ασύμφορες επιχειρήσεις
237.
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Διοργάνωση Σεμιναρίων Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίμων από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά του
να στηρίξει τις επιχειρήσεις – μέλη του με αντικείμενο εργασιών την
παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίμων και σε όσους
εμπλέκονται με τη διαχείριση τροφίμων με οιοδήποτε τρόπο κατά το
στάδιο της διατροφικής αλυσίδας, διοργανώνει
εκπαιδευτικά
σεμινάρια για τις «Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίμων»,
σύμφωνα
με
την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/ 17.08.2007.
Στόχος των
σεμιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή –
συντήρηση και διάθεση τροφίμων με ασφάλεια και η προστασία
των καταναλωτών , σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του
ης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου
2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα σεμινάρια είναι συνολικής
διάρκειας 10 ωρών το καθένα και πραγματοποιούνται
στην
αίθουσα σεμιναρίων του ΒΕΘ – Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος. Το
κόστος συμμετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ, ποσό το οποίο
πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως με την κατάθεση της αίτησης στο
Οικονομικό τμήμα του Επιμελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για
τα μέλη του ΒΕΘ είναι η ταμειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά
την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους. Η αίτηση συμμετοχής
βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ
www.veth.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στο τμήμα Θεμάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών,
Στατιστικής, Ερευνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, αρμόδιος
κ.Γ.Δεληχάτσιος, στο τηλέφωνο : 2310-241383 και στο email:smeindustry@veth.gov.gr.

Ατομικές επιχειρήσεις η μερίδα του λέοντος
Τα σκήπτρα εξακολουθούν να διατηρούν οι ατομικές
επιχειρήσεις καθώς για ένα ακόμη εξάμηνο οι… γενναίοι
που εισήλθαν στον επιχειρηματικό στίβο, τις επέλεξαν
παρά το γεγονός πως οι ατομικές επιχειρήσεις είναι οι
περισσότερο ‘επιρρεπείς’ στις διαγραφές. Συγκεκριμένα
κατά το εξεταζόμενο διάστημα 159 ατομικές επιχειρήσεις
εγγράφηκαν στο μητρώο του ΒΕΘ, ενώ την εν λόγω
περίοδο 196 ατομικές επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά.
Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του ΒΕΘ, Αναστάσιο
Καπνοπώλη δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.
«Παρά τη μείωση των λουκέτων, έναντι του περσινού
αντίστοιχου διαστήματος, η τάση για “διαφυγή” από το
επιχειρείν συνεχίζεται» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
υπογραμμίζοντας πως «παρά τα θετικά μηνύματα που
προσπαθεί να εκπέμψει η κυβέρνηση, η ιδιωτική
πρωτοβουλία εξακολουθεί να νιώθει ανασφαλής καθώς
δεν γνωρίζει τι την περιμένει την επόμενη ημέρα. Η
ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με
την ανελέητη φορολαίλαπα και την ανυπαρξία
σχεδιασμού για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, καταστρέφει την επιχειρηματικότητα, έχει
αρνητικές επιπτώσεις σε κάθε εργαζόμενο, στρεβλώνει τη
λειτουργία της αγοράς και οδηγεί σε αδιέξοδο και τις
υγιείς επιχειρήσεις».

Νέο δρομολόγιο ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το
Ηράκλειο Κρήτης
Από τις 29 Ιουνίου ξεκίνησε η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το
Ηράκλειο, μέσω της εταιρείας ταχυπλόων Seajets. Κάθε Τρίτη και
Παρασκευή στις 17.00, το πλήρως ανανεωμένο Aqua Blue βάζει
πλώρη από τη Θεσσαλονίκη προς τη Σκιάθο και τις Κυκλάδες
(Άνδρο-Σύρο-Τήνο-Μύκονο-Πάρο-Νάξο-Σαντορίνη),
με
τελικό
προορισμό το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις
21.30 από το Ηράκλειο Κρήτης για Κυκλάδες και Σκιάθο, με τελικό
προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Το χωρητικότητας 1000 ατόμων και
300 οχημάτων περίπου Aqua Blue «παρέχει τη δυνατότητα στους
επιβάτες να απολαύσουν τις υπηρεσίες του στα ευρύχωρα σαλόνια
και τις άνετες καμπίνες του» αναφέρει σχετική ανακοίνωση της
εταιρείας. Στις κρατήσεις εισιτηρίων από όλα τα λιμάνια
αναχώρησης προς όλους τους προορισμούς, προσφέρεται και
έκπτωση 30% όταν εκδίδεται μετ’ επιστροφής εισιτήριο (round trip).
Η Seajets, από τις 9 Ιουλίου, θα ενώνει τη Θεσσαλονίκη με τις
Σποράδες και συγκεκριμένα με τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την
Αλόννησο και θα εκτελείται κάθε Δευτέρα πρωί και ώρα 8.00, με
επιστροφή από Αλόννησο στις 15.45, Σκόπελο στις 16.45 και
Σκιάθο στις 17.30 και τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
Πηγή:
http://www.voria.gr/article/apo-tis-29-iouniou-i-plori-giathessaloniki-iraklio---ta-dromologia

Απόφαση Αρείου Πάγου: δεν μεταφέρεται η θερινή
άδεια των εργαζομένων

Corallia και PwC: Συμμαχία για την επιτάχυνση καινοτόμων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν
επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και
εργοδότη, η μεταφορά των ημερών της θερινής άδειας και αν
υπάρξει τέτοια συμφωνία, αυτή είναι άκυρη (ανίσχυρη), ενώ
ο εργοδότης, ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την άδεια στον
μισθωτό κατά τη διάρκεια του έτους, είναι υποχρεωμένος να
καταβάλει τις αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές αποδοχές
αδείας προσαυξημένες κατά 100%. Αυτό αποφάνθηκε o
Άρειος Πάγος επισημαίνοντας ότι σκοπός του Συντάγματος
(άρθρο 28), της διεθνούς σύμβασης 52/1936 για τους
κανόνες χορήγησης αδειών μετ΄ αποδοχών, της Ελληνικής
εργατικής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών οδηγιών 93/104
και 2003/88, είναι «να εξασφαλισθεί με τη χορήγηση της
ετήσιας άδειας η περιοδική ανάπαυση και η ανανέωση των
σωματικών και ψυχικών δυνάμεων του εργαζομένου για τη
διατήρηση της σωματικής και ψυχικής του υγείας». Από τις
διατάξεις αυτές «προκύπτει σαφώς ότι δεν επιτρέπεται, ούτε
με συμφωνία μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη, η
μεταφορά των ημερών της ετήσιας άδειας του τελευταίου
που δεν του χορηγήθηκαν από τον εργοδότη στο επόμενο ή
στα μεθεπόμενα έτη, με συνέπεια να είναι ανίσχυρη (άκυρη)
κατά τα άρθρα 174 και 180 του Αστικού Κώδικα τέτοια
συμφωνία και ο εργοδότης ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη
την κανονική άδεια στο μισθωτό του, κατά τη διάρκεια του
έτους που αυτή αφορά, να είναι υποχρεωμένος, από το
τέλος του αντίστοιχου έτους, να καταβάλει σε αυτόν τις
αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές αποδοχές αδείας, και
μάλιστα με προσαύξηση κατά 100% σε περίπτωση
υπαιτιότητάς του, μη δυνάμενος να εκπληρώσει τη
συγκεκριμένη υποχρέωσή του προς το μισθωτό με τη
χορήγηση σ’ αυτόν των παραπάνω ημερών αδείας και τον
συμψηφισμό αυτών προς το ανύπαρκτο σύνολο ήδη
συσσωρευμένων ημερών άδειας περασμένων ετών, που δεν
του χορηγήθηκαν». Πάντως, ο Άρειος Πάγος διευκρινίζει ότι
«η προσαύξηση 100% αφορά μόνον στις αποδοχές και όχι
στο επίδομα αδείας, αφού ο νόμος αναφέρεται ρητά στις
αποδοχές αδείας και όχι στο επίδομα». Ακόμη, η
αρεοπαγιτική απόφαση επισημαίνει, ότι για τη θεμελίωση του
δικαιώματος αδείας του μισθωτού δεν απαιτείται η
υποβολή σχετικής αίτησης (έγγραφης ή προφορικής),
όμως για τη θεμελίωση της αξίωσης του μισθωτού προς
λήψη της κατά 100% προσαύξησης, απαιτείται υπαιτιότητα
του εργοδότη, έστω και σε βαθμό ελαφράς αμέλειας, η οποία
υπάρχει όταν ο μισθωτός ζήτησε την άδεια και ο εργοδότης
δεν του την χορήγησε.

Το si-Cluster και το gi-Cluster, τα δύο κορυφαία ελληνικά
clusters καινοτομίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους με την
φημισμένη συμβουλευτική εταιρεία PwC France, με σκοπό να
επιταχύνουν Μικρομεσαίες Ελληνικές Επιχειρήσεις στην
προσπάθεια διεθνοποίησής τους. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας SPACE2IDGO, μία νέα δυνατότητα διεθνούς
επιτάχυνσης είναι διαθέσιμη σε καινοτόμες Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις που ασχολούνται με τους τομείς του διαστήματος,
των δημιουργικών βιομηχανιών (Creative Industries), της
κινητικότητας (Mobility), των Logistics, της ενέργειας (Energy)
και της αγροτικής παραγωγής (Agriculture). Μέσω της
συμμετοχής τους στον SPACE2IDGO Accelerator, οι Ελληνικές
Mικρομεσαίες Eπιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε
εξειδικευμένα workshops εκπαίδευσης από την PwC σε θέματα
διεθνοποίησης και στρατηγικής εξαγωγών. Επίσης, παρέχεται
το εργαλείο «360ο Diagnostic» της PwC France, με σκοπό την
πλήρη ανάλυση των δυνατοτήτων και προοπτικών κάθε
εταιρείας, αναλόγως με τις ανάγκες της. Επιπλέον, μέσω του
προγράμματος SPACE2IDGO Accelerator οι εταιρείες θα έχουν
την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε επιχειρηματικές αποστολές, με
την αρωγή των κατά τόπους γραφείων της PwC, που θα
πραγματοποιηθούν εντός του 2018 και 2019 στον Καναδά, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κολομβία, τη Χιλή και την Κίνα.
Στόχος είναι η διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών και η
σύναψη συμφωνιών για την ανάπτυξη νέων έργων και
τεχνολογιών. Για κάθε μία από τις πέντε αποστολές, η PwC θα
διοργανώσει workshops ενημέρωσης και θα προσφέρει τις
υπηρεσίες της για επαφές με παίκτες της τοπικής αγοράς. Στο
τέλος κάθε αποστολής, θα ολοκληρώσει το follow-up καθώς και
την τελική αξιολόγηση της διεθνούς πορείας κάθε εταιρείας,
προσφέροντας
επιπλέον
συμβουλές
και
προτάσεις
αξιοποίησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέρος τους κόστους των
αποστολών θα επιδοτηθεί από την κοινοπραξία του
SPACE2IDGO, που αποτελείται από τα κορυφαία ευρωπαϊκά
clusters: si-Cluster, gi-Cluster, Aerospace Valley, Madrid
Aerospace Cluster, SkyWin, LogisticsinWallonia, Tern, ALSIA.
Για περισσότερες πληροφορίες για τον SPACE2IDGO
Accelerator, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο email: sicluster@corallia.org και στο τηλ.210.63.00.781.

(Πηγή :https://www.cnn.gr/news/ellada/story/137198/apofasistathmos-toy-areioy-pagoy-gia-tin-kalokairini-adeia-tonergazomenon ).

To 6ο HELLENIC FORUM for Science, Technology &
Innovation, θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών, στο Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο
«Δημόκριτος», 10 – 13 Ιουλίου 2018. Είναι ένα τετραήμερο
γεγονός που γιορτάζει τη διεπιστημονική έρευνα και τις
εκθετικές τεχνολογίες. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών
ου
του 6
HELLENIC FORUM, ο Δημόκριτος γίνεται τόπος
συνάντησης για επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και το κέντρο
ενός δυναμικού δικτύου συνεργασιών και συνεργασιών με τη
Βιομηχανία. Το Φόρουμ θα ενθαρρύνει επίσης τις συνεργασίες
Επιστήμης-Τεχνολογίας και Βιομηχανίας με ένα Ειδικό Γεγονός:
Προώθηση
της
Επιχειρηματικότητας:
ένα
μονοήμερο
εργαστήριο επικεντρωμένο στα εργαλεία και τις δεξιότητες που
απαιτούνται για την επιχειρηματικότητα, με δύο Masterclasses
Deep Dive. Η εκδήλωση Matchmaking σε συνεργασία με το
δίκτυο PRAXI θα προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης για
επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό κόσμο και τη βιομηχανία,
διερευνώντας κοινές επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας και
της καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο
http://events.demokritos.gr/ .

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Υπαγωγής στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του
καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Υπαγωγής στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος
«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» έως την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018.
Επίσης όπως είναι ήδη γνωστό η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο πλαίσιο του 2ου κύκλου
του καθεστώτος «Ενισχύσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. είναι η 15η Δεκεμβρίου
2018 (εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός
του παρόντος καθεστώτος).
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ιστοσελίδα:
www.ependyseis.gr
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Tι αλλάζει με το νέο Π.Δ. για τις Χρήσεις Γης
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
29/06/2018 - Αριθμός Φύλλου 114Α) το νέο Προεδρικό
Διάταγμα των χρήσεων γης (Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και
περιεχόμενο χρήσεων γης»), που θα εφαρμόζονται εφεξής
για την οργάνωση και λειτουργία των οικιστικών κέντρων της
χώρας αλλά και του εξωαστικού χώρου, όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με το νέο Π.Δ. καθορίζονται 13 γενικές κατηγορίες χρήσεων
(άρθρο 1, παρ. Ι). Εκτός από τις περιοχές κατοικίας (αμιγούς
και γενικής) οι νέες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης
περιλαμβάνουν
υποδοχείς
για
την
εγκατάσταση
παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές συγκέντρωσης
αστικών υποδομών και άλλων ιδιαίτερων χρήσεων, καθώς
και περιοχές άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων.
Προβλέπονται 47 ειδικές χρήσεις που εκτός από τις
παραδοσιακές δραστηριότητες, λειτουργίες και υποδομές
(όπως κατοικία, εκπαίδευση, πράσινο, βιομηχανία, μέσα
μαζικής μεταφοράς κλπ), περιλαμβάνουν και νέες όπως: • τα
πράσινα σημεία και τις γωνιές ανακύκλωσης που αποτελούν
βασικά εργαλεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης
Απορριμμάτων
•
αστική
γεωργία
–
λαχανόκηπους που επιτρέπουν την καλλιέργεια στις πόλεις
γεωργικών προϊόντων για ατομική κατανάλωση •
εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/
προσφύγων
•
αγροτικές
εκμεταλλεύσεις
•κέντρα
αποτέφρωσης νεκρών, κ.α. Για την περαιτέρω προστασία
των περιοχών κατοικίας (άρθρα 2 & 3) καθορίζονται ανώτατα
μεγέθη για επιμέρους ειδικές χρήσεις με στόχο τον
περιορισμό της όχλησης που τυχόν προκαλούν, π.χ.
πολυκαταστήματα, αποθήκες, καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος κλπ. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στον
πολεοδομικό σχεδιασμό να περιορίσει τα προβλεπόμενα
αυτά μεγέθη, επιπλέον της δυνατότητας που του παρέχεται
να εξαιρέσει επιμέρους ειδικές χρήσεις από όλες τις γενικές
κατηγορίες χρήσεων γης. Στις περιοχές, υποδοχείς
παραγωγικών δραστηριοτήτων (άρθρα 8 -11) επιτρέπονται,
με περιορισμούς, ειδικές δραστηριότητες του τριτογενή τομέα
που κρίνεται ότι λειτουργούν συμπληρωματικά και σε
συνέργεια με τον δευτερογενή, π.χ. χώροι γραφείων,
θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, εκθεσιακά κέντρα κλπ. Επίσης,
προβλέπεται η γενική κατηγορία του Τεχνολογικού Πάρκου
ως υποδοχέας εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων
αιχμής, καθώς και η χωροθέτηση εγκαταστάσεων
εφοδιαστικής (Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής). Να
σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τη γενική πρόβλεψη ότι οι
διατάξεις του ΠΔ τίθενται σε εφαρμογή μόνο με την εκπόνηση
νέων ή την αναθεώρηση υφιστάμενων πολεοδομικών
σχεδίων (Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά
Σχέδια), το ΠΔ έχει άμεση ισχύ σε όλες τις περιοχές
παραγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και σε περιοχές με
κοινωφελείς λειτουργίες (άρθρο 6). Σε αντίθεση με τον ν.
4269/2014, οι οικισμοί καταργούνται ως γενική κατηγορία
χρήσης. Ωστόσο, στο άρθρο 16 προβλέπεται ένα εύρος
δραστηριοτήτων (ειδικών χρήσεων) που επιτρέπεται να
εγκατασταθούν σε, νομίμως, οριοθετημένους οικισμούς με
πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους, μέχρι την
ολοκλήρωση
και
θεσμοθέτηση
του
πολεοδομικού
σχεδιασμού (Πηγή : News Letter ΤΕΕ/ΤΜ.ΚΜ, αριθ. Τεύχους
157/05.07.2018).

Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό
Μητρώο
θεσπίζει
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

το

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, συγκεκριμένα στις 05 Ιουλίου
2018, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), ένα καινοτόμο επιχειρησιακό
εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο «μειώνει τη
γραφειοκρατία, τον χρόνο και το κόστος των περιβαλλοντικών
αδειοδοτήσεων μέσα από διαφανείς διαδικασίες». Τι είναι το
Η.Π.Μ. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο αποτελεί
συνέχεια
βέλτιστων
ευρωπαϊκών
πρακτικών
που
χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του 7ου προγράμματος
πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, οι οποίες
προσαρμόστηκαν προκειμένου να αποτελέσουν επιχειρησιακό
εργαλείο για το ΥΠΕΚΑ. Βασικός στόχος της εφαρμογής του
ΗΠΜ είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής
αδειοδότησης με τη μετατροπή της υφιστάμενης αδειοδοτικής
κατάστασης σε μία πλήρως ηλεκτρονική πλατφόρμα
διεκπεραίωσης και ροής εργασιών. Με το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική
υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2,
καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης,
ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και των Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) στα πλαίσια της
εφαρμογής του Ν. 4014/2011. Προκειμένου οι εμπλεκόμενοι
Φορείς έργων/δραστηριοτήτων να έχουν πρόσβαση στο ΗΠΜ θα
πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, με
πιστοποίηση μέσω TaxisNet, αφού έχουν αποκτήσει ψηφιακή
υπογραφή (πληροφορίες http://www.aped.gov.gr/ ). Ψηφιακή
υπογραφή, επίσης, θα πρέπει να αποκτήσουν και οι Μελετητές
που θα εκπονήσουν και θα υπογράψουν τις αντίστοιχες Μελέτες
Περιβάλλοντος. Η πρόσβαση των Μελετητών στο ΗΠΜ σ’ αυτήν
τη φάση θα πραγματοποιείται μέσα από τους λογαριασμούς των
Φορέων των έργων/δραστηριοτήτων. Για τη διευκόλυνση των
χρηστών θα λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (HelpDesk)
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση
help.eprm@prv.ypeka.gr και
τηλεφωνικά στα 210 6417806 και 210 - 6417714. Περισσότερες
πληροφορίες : http://eprm.ypeka.gr/
(Πηγή:
News
Letter
ΤΕΕ/ΤΜ.ΚΜ,
αριθ.
Τεύχους
157/05.07.2018).

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στην εθνική αποστολή στη Game
Connection 2018 ,24-26.10.2018, Παρίσι
Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το gi-Cluster συντονίζει την εθνική
αποστολή στη Game Connection, μία διεθνή έκθεση που
πραγματοποιείται από το 2001 και προσφέρει την ευκαιρία στους
επαγγελματίες της βιομηχανίας τoυ Gaming να έρθουν σε επαφή
με κορυφαίους publishers, distributors και service providers του
χώρου κλείνοντας συμφωνίες μαζί τους. Για τη συμμετοχή σας
συμπληρώστε τη φόρμα στο σύνδεσμο http://www.gicluster.gr/en/gi-events/235-game-connection-2018.html
.
Πληροφορίες , Website : http://www.game-connection.com/
(Πηγή: Corallia InnoEcoNews Ιούλιος 2018).

ο

13 διετές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης «Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των κοινωνιών»
ο

Κατά την περίοδο 1-5 Οκτωβρίου 2018 πρόκειται να διοργανωθεί στην Ελλάδα, το 13 διετές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Αξιολόγησης, με θέμα «Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των κοινωνιών». Το συνέδριο, το οποίο θα διοργανωθεί στο συνεδριακό
Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει δύο ημέρες εργαστηρίων και τρείς μέρες του κυρίου συνεδρίου. Θα
συμμετάσχουν δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακαδημαϊκοί και ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο. Στόχος
του συνεδρίου είναι να συζητηθούν σε βάθος θέματα σχετικά με την συμβολή της αξιολόγησης στην ενδυνάμωση και την τόνωση της
ανθεκτικότητας των κοινωνιών, μετά από μια δεκαετία κρίσεων και αναταραχών όπου έχουν επιτελεσθεί πολλές αλλαγές, θετικές και
αρνητικές, σε όλα τα επίπεδα, τις οποίες καλούμαστε πλέον να διαχειριστούμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο
και
τις
διαδικασίες
υποβολής
περιλήψεων
εργασιών
μπορείτε
να
βρείτε
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΕΑ
(http://hellenicevaluation.org/index.php/el/draseis/sinedria ), e-mail: secretariat@hellenicevaluation.org
site: www.ees2018.eu,
www.hellenicevaluation.org , τηλ: 2107233304.

ΕΛΛΑΔΑ
ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Τύπος: Προσφορά
Από: 08/05/2018 Έως: 03/05/2019
Ημ/νία Τροποποίησης: 08/05/2018
Κατηγορία: ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΟΜΕΠΡΑΖΟΛ, ΜΕΛΟΞΙΚΑΜ, ΣΥΜΒΑΣΤΑΤΙΝ.
Επιχείρηση: GENERICS IAMATICA LIFE IKE
Υπεύθυνος: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ XIΩΤΕΛΛΗΣ Χαλανδρίου 6Α, 15343,
Αγ. Παρασκευή, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 210 6012539 E-mail: iamatica@iamatica.gr
WEB:
Αρ. Πρωτοκόλλου: E7754 Ημ/νία Επιστολής: 24/04/2018 Α/Α
Επιστολής: 0

(συνέχεια)
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΥΓΓΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΚΛΑΔΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τύπος: Προσφορά
Από: 07/05/2018 Έως: 07/05/2019
Ημ/νία Τροποποίησης: 07/05/2018
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΥΓΓΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ICT
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Επιχείρηση: ALX HELLAS smpc
Υπεύθυνος: Σπύρος Βώσσος
38 Βασ. Κωνσταντίνου. 11635, ΑΘΗΝΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 210 7220150, 210 7220151
E-mail: info@alx.com.gr
WEB: http://www.alx.com.gr
Αρ. Πρωτοκόλλου: Ε.7243 Ημ/νία Επιστολής:
17/04/2013 Α/Α Επιστολής: 0

ΚΙΝΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PCΒ (ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ) ΠΛΑΚΕΤΩΝ
Τύπος: Πρόσφορά
Από: 08/05/2018 Έως: 08/05/2019
Ημ/νία Τροποποίησης: 08/05/2018
Κατηγορία: ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επιχείρηση: Shenzhen Highfly Technology Limited
Υπεύθυνος:
9 Floor, Runcheng Building. Ε a si Maidi Roao.Huiztiou, 516008,
Guangdong, ΚΙΝΑ
Τηλέφωνο: 0086 188233623S7 E-mail: alan@highfly-pcb.com
WEB: hltp://www.highfly-pcb.com
Aρ. Πρωτοκόλλου E 7756 Hμ/νια Επιστολής. 24/04/2018 A/A
Επιστολής: 0

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΨΑΛΙΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τύπος: Προσφορά
Από: 07/05/2018 Εως: 07/05/2019
Ημ/νία Τροποποίησης: 08/05/2018
Κατηγορία: ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επιχείρηση: MNAKA International
Υπεύθυνος: Komal Awan
Sialkot, ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Τηλέφωνο: 92-3344556867
Αρ. Πρωτοκόλλου: Ε.6765 Ημ/νία Επιστολής:
10/04/2018 Α/Α Επιστολής: 0

ΚΙΝΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΦΙΛΕΤΩΝ
ΨΑΡΙΩΝ
Τύπος: Προσφορά
Από: 08/05/2018 Έως: 08/05/2019
Ημ/νία Τροποποίησης: 08/05/2018
Κατηγορία: ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΦΙΛΕΤΩΝ
ΨΑΡΙΩΝ
Επιχείρηση: FREEDE FOODS INDUSTRY GROUP CO., LTD.
Υπεύθυνος
Lot C, No. 1 St. Shenshui Industrial Zone Baiyun District,
Guangzhou, Guangdong Province. ΚΙΝΑ
Τηλέφωνο: +86 (20)8318 5594, +86 (20) 8318 3201, +86 136
7044 1397
E-mail: liyong,chan@freedefoods.com
WEB: http://www freedefoods.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: Ε.7205 Ημ/νία Επιστολής: 17/04/2018 Α/Α
Επιστολής: 0

ΙΝΔΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
Τύπος: Προσφορά
Από: 12/04/2018 Έως: 12/04/2019
Ημ/νία Τροποποίησης: 12/04/2018
Κατηγορία: ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
Επιχείρηση: Ravratanmal Ashok Kumar Surana Woolen
Private Limited
Υπεύθυνος: Vishwas Surana
Bandron ka Bass, Rani Bazaar, Bikaner, 334001,
Rajasthan, ΙΝΔΙΑ
Τηλέφωνο: +91 9769056005, +44 7466528842
E-mail: vishwas@woolindia.in
WEB: http://www.woolindia.in
Αρ.Πρωτοκόλλου: Ε.4584
Ημ/νία Επιστολής:
07/03/2018, Α/Α Επιστολής: 0

ΚΙΝΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ
ΜΩΡΩΝ
Τύπος: Προσφορά
Από 07/05/2018 Έως: 07/05/2019
Ημ/νία Τροποποίησης: 07/05/2016
Κατηγορία: ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επιχείρηση: Hebei WAQILE Stroller Manrfactuting Co.,Ltd
Υπεύθυνος:
Pingxiang city, Hebei province, ΚΙΝΑ
Τηλέφωνο: +86 13930982928 E-mail: panme945710@126\corn,
ictnkn@wsptc,com
WEB:
Αρ. Πρωτοκόλλου: E.6862 Ημ/νία Επιστολής: 10/04/2018 Α/Δ
Επιστολής; 0

ΤΟΥΡΚΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Τύπος: Προσφορά
Από: 07/05/2018 Εως: 07/05/2019
Ημ/νία Τροποποίησης: 08/05/2018
Κατηγορία: ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επιχείρηση: Yakup Akgul Ahsap Orm. Ur. Ltd. Sti
Υπεύθυνος: Dudullu Alemdag Cad. Sazli Sk. (Eski Adi
Ulus Sk.) No 16 Umraniye, ISTANBUL, ΤΟΥΡΚΙΑ
Τηλέφωνο: 0090 532 264 1107, +90 (216) 3656621
E-mail:akgul@akgulahsap.com.tr, ali@akgulahsap.com.tr
WEB: http://akgulahsap.com.tr
Αρ. Πρωτοκόλλου: Ε.6874 Ημ/νία Επιστολής:
10/04/2018 Α/Α Επιστολής: 0

Προσφορές προϊόντων & επιχειρηματικών συνεργασιών
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών δημοσιεύει τα
στοιχεία προσφορών προϊόντων και επιχειρηματικών συνεργασιών,
όπως αποστέλλονται από τις κατ’ ιδίαν ελληνικές επιχειρήσεις, τους
οίκους του εξωτερικού και τα κατά τόπους εμπορικά τμήματα των
πρεσβειών.

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Διεθνείς Εκθέσεις

53 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Πόλη: Ρόδο, Ελλάδα. Ημερομηνία: 10-23 Αυγούστου 2018.
Εκθέματα: Χειροτεχνία & Αγροτική Οικονομία
Πληροφορίες: site: http://kremasti-expo.gr/ , τηλ: 210 –
9610135

BIG 5 CONSTRUCT EGYPT 2018
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 18-21 Σεπτεμβρίου 2018
Εκθέματα: Κατασκευές
Πληροφορίες: site: www.thebig5constructegypt.com ,
τηλ:
+(971)
4445-3719,
+(971)
5699-07089
e-mail:
JosineHeijmans@dmgevents.com
,
MennaLotfy@dmgevents.com

η

Η

83 ΔΕΘ
Πόλη: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ημερομηνία: 8-16 Σεπτεμβρίου 2018
Εκθέματα: Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιχειρήσεις,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Αυτοκίνητα, Βιβλία και
Κατασκευές. Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr ,
Παναγιώτης Χατζηϊωάννου ,Υπεύθυνος 83ης ΔΕΘ, Τ: 2310
291 548, 232 F: 2310 291 553, Email: tif3@helexpo.gr
AGROfest ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πόλη: Λιβαδειά, Βοιωτία
Ημερομηνία: 19-23 Σεπτεμβρίου
Εκθέματα: μηχανήματα, εξοπλισμοί, εφόδια, παραδοσιακά
προϊόντα . Πληροφορίες: Site: http://www.viotiachamber.gr ,
τηλ: 22610-28281.
ATHENS HOME EXPO
Πόλη: Αθήνα, Ελλάδα, . Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου- 7
Οκτωβρίου 2018
η
Εκθέματα: 43 Έκθεση σπιτιού. Πληροφορίες: Site:
http://www.athenshomeexpo.gr/ τηλ: 210.2621444 e-mail:
info@romvos.gr
η

26 ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «KAVALAEXPO 2018»
Πόλη: Επιμελητήριο Καβάλας, Νέα Καρβάλη, Καβάλα
Ημερομηνία: 5-9 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών
Πληροφορίες: site: www.kcci.gr , τηλ: 2510 222212, e-mail:
info@chamberofkavala.gr
Δήλωση συμμετοχής μέχρι 31/7/2018
SYSKEVASIA 18
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 12-15
Οκτωβρίου 2018. Εκθέματα: Έκθεση Συσκευασιών,
Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics. Πληροφορίες:
Site: http://syskevasia-expo.gr/ ,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187
PLASTICA 18
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 12-15
Οκτωβρίου. Εκθέματα: Έκθεση Πλαστικών, Μηχανημάτων,
Καλουπιών & Ανακύκλωσης. Πληροφορίες: Site:
http://plastica-expo.gr/,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187
KOSMIMA 2018
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Κοσμήματα, ωρολόγια, πολύτιμοι λίθοι,
μηχανήματα & εξοπλισμός . Πληροφορίες: Site:
https://kosmima.helexpo.gr/
GRAND TOURIST EXPO 2018
Πόλη: Ιωάννινα, Ελλάδα. Ημερομηνία: 25-28 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις & Εξοπλισμός,
Αεροπορικές & Ναυτιλιακές Εταιρίες, Ταξιδιωτικά γραφεία,
τοπικά προϊόντα, Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Σπήλαια
Πληροφορίες: Site: http://news.travelling.gr/tag/grand-touristexpo-2018/ .

RAWLIFE & STYLE
Πόλη: Βουκουρέστι, Ρουμανία
Ημερομηνία: 28-30 Σεπτεμβρίου 2018
Εκθέματα: Βιολογικά Προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.rawlife.ro/
, E-mail:
romexpo@romexpo.ro , τηλ: +40 21 207.70.00, Fax: +40 21
207.70.70
EthnoFest 2018
Πόλη: Τιφλίδα, Γεωργία
Ημερομηνία: 28-30 Σεπτεμβρίου 2018
Εκθέματα: Είδη τέχνης, προϊόντα χειροτεχνίας & σχεδιασμού
Πληροφορίες: site http://www.tbilisiethnofest.ge/About.html ,
E-mail: nfo@gaccgeorgia.org , τηλ: +995 32 2931335
WOP DUBAI UAE 2018
Πόλη: Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ημερομηνία: 01-03 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: φρούτα & λαχανικά
Πληροφορίες: site: https://www.wop-dubai.com/ , τηλ: +9714
331 4570
INSIGTHS
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 4-6 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Έκθεση χαρτικών, εξοπλισμού γραφείου,
αναλωσίμων και γραφικής ύλης
Πληροφορίες: Site: https://www.insights-x.com/en/ , τηλ: +49
201 36547-307, e-mail: insights-x@neureuter.de
AGROEXPO
Πόλη: Λευκωσία, Κύπρος
Ημερομηνία: 5-7 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Έκθεση Γεωργίας & κήπου
Πληροφορίες: Site: https://www.agroexpo.net/blank , τηλ:
00357 22 485420, e-mail: info@displayartgroup.com
IRAQ AGROFOOD
Πόλη: Βαγδάτη, Ιράκ
Ημερομηνία: 08-11 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: αγροδιατροφικά προϊόντα & τεχνολογία
Πληροφορίες: site: http://www.iraqagrofood.com/, τηλ: +961 5
959 111, E-mail: ghassan.nawfal@ifpexpo.com
ALUMINIUM
Πόλη: Ντίσελντορφ, Γερμανία
Ημερομηνία: 09-11 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: διεθνής έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: site: https://www.aluminium-messe.com/en/ ,
τηλ: +49 211 90191-326, e-mail: visit@aluminium-messe.com

Ζήτηση συνεργασίας από Ελλάδα
Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας “Η ΕΝΩΣΗ” αναζητά συνεργασία με επιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται
για την αγορά βύσσινου. Η Αρκαδία είναι από τους βασικούς παραγωγούς βύσσινου στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνία με τον Υπεύθυνο κ. Βαγγέλη Παρασκευόπουλο: τηλ: 2710 230612, e-mail: easarkad@tri.forthnet.gr .

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματική αποστολή στην Ιαπωνία με ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις νανοτεχνολογίας

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο
επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Ιούνιο
2018. 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 .
ΣΟΥΗΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλμη, απέστειλε
ενημερωτικό
δελτίο
(αριθμός
3)
Οικονομικών
και
Επιχειρηματικών ειδήσεων από τη Σουηδία, μηνός Μαΐου
2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της Ελλάδας στη Σουηδία (www.agora.mfa.gr/se109 ), τηλ:
0046 8 545 66 016, e-mail: commerce.stockholm@mfa.gr .
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον
Ιούνιο του 2018. 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.
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ετήσια έκθεση
για την οικονομία του Καναδά και τις Ελληνο-Καναδικές
Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις, έτους 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 6132386271-2, fax: 6132385676, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον
Καναδά, τον μήνα Ιούνιο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το EU-JAPAN Center διοργανώνει αποστολή στην Ιαπωνία με
τη συμμετοχή ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή
clusters που ασχολούνται με την νανοτεχνολογία. Οι
συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθούν
την Έκθεση “nano-tech 2018- International Nanotechnology
Exhibition and Conference” (Τόκυο, 2/1-1-2/2019). Το EUJAPAN Center ιδρύθηκε το 1987 από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την ιαπωνική κυβέρνηση με σκοπό την
προώθηση κάθε είδους βιομηχανικής, εμπορικής και
επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών μέσω της
ανταλλαγής
εμπειρίας
και
τεχνογνωσίας.
Τομέας:
Νανοτεχνολογία και συναφείς κλάδοι. Περιγραφή επίσκεψης:
Συμμετοχή σε επιχειρηματικά σεμινάρια, ομαδικές επισκέψεις
σε εταιρείες, εξατομικευμένες συναντήσεις με στοχευμένους
συνομιλητές. Διάρκεια επίσκεψης: 2/1-1-2/2019. Καλυπτόμενες
δαπάνες από το EU-JAPAN Center:

Δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή στα
σεμινάρια

Μεταφορά κατά τις ομαδικές επισκέψεις

Έξοδα συμμετοχής στην Έκθεση είτε ως εκθέτης είτε
ως επισκέπτης

Συμμετοχή στις εξατομικευμένες συναντήσεις

Δαπάνες διερμηνείας
Οι λοιπές δαπάνες (αεροπορικό εισιτήριο, διαμονή, διατροφή,
κ.τ.λ.) βαρύνουν τους συμμετέχοντες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τους
ακόλουθους
συνδέσμους:
site:
https://www.eujapan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission
,
https://www.eu-japan.eu/ , https://www.nanotechexpo.jp/ .

th

11 International Scientific Conference “Energy and
Climate Change”
Η Energy Policy and Development Center (KEPA) από το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με
την PROMITHEASnet – το δίκτυο Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Energy and Climate
Change». Το συνέδριο θα διεξαχθεί 10 έως 12 Οκτωβρίου 2018
στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site:
http://promitheasconference.wordpress.com/open-callsdeadlines/ , e-mail: promitheasnews@kepa.uoa.gr

Προσφορά συνεργασίας από κινεζική επιχείρηση
Η εταιρεία «Wuxi Qingyuan Laser Technology Co., Ltd» από

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη Ρουμανία
μηνός Ιουνίου 2018.
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.

την Κίνα με δραστηριότητα στο τομέα παραγωγής μηχανών
κοπής ινών λέιζερ, μας ενημερώνει ότι ζητάει συνεργασία με
επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η επιχείρηση διαθέτει μηχανήματα
υψηλής ποιότητας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Διαθέτει
εννιαετή

εμπειρία

παραγωγής

μηχανημάτων,

έμπειρους

μηχανικούς και εγκεκριμένα διπλώματα. Διαθέτει δωρεάν
δείγματα κοπής.
Για

περισσότερες

πληροφορίες:

email: allen.yu@qy-laser.com
Facebook: allen.qylaser

τηλ.+86-0510-88996275,

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

17/07/18
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΛ.2413 504379
17/7/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ " ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” ΤΗΛ.2313
308154-963154
17/07/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2413
504379
19/07/18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΛ. 2313 323115
23/07/18
Α.Δ. 7/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ.2313
300500 ΕΣΩΤ. 515
24/07/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ” ΤΗΛ. 2310 381080
25/07/18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΛ. 2313 323115
3/8/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
1.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ & ΟΓΚΩΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 2. ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛ.2313
317546
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΝΘ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προμηρύξεις 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: Δύο νέες 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/ ) και την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως)
εκπαίδευσης (http://elearning.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 υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ
αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

