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Έρευνα για τις προσδοκίες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων το έτος 2020
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών με έγγραφό της που απέστειλε στο ΒΕΘ μας ενημερώνει
ότι:
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί, αυτή την περίοδο, μία νέα έρευνα σχετικά με τις προσδοκίες των
επιχειρήσεων για τις εξαγωγές που θα πραγματοποιήσουν κατά το έτος 2020, με σκοπό την αξιοποίησή της για την ανάδειξη
τρόπων ενίσχυσης της εξωστρέφειας των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΛΣΤΑΤ προχωρά στην ανάπτυξη
ενός νέου στατιστικού θεματικού πεδίου που έχει ως στόχο τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην αποτύπωση
των τάσεων των εξαγωγών για το επόμενο διάστημα. Ο τομέας των εξαγωγών επελέγη λόγω:
της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την ελληνική οικονομία και
της ανάγκης που υπάρχει για χάραξη στοχευμένων πολιτικών και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα οδηγήσουν στην
τόνωση των εξαγωγών της Ελλάδας αλλά και στη διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των ελληνικών
επιχειρήσεων.
Το web ερωτηματολόγιο που έχει σχεδιαστεί, είναι σύντομο και περιλαμβάνει ερωτήματα που καλύπτουν τα βασικά θέματα παραμέτρους για την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών για τις εξαγωγές, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της
ΕΛΣΤΑΤ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Η έρευνα απευθύνεται, κατ’ αρχάς, σε δείγμα εξαγωγικών
επιχειρήσεων, στις οποίες έχει ήδη αποσταλεί το ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση.
Παρακαλούνται τα μέλη ΒΕΘ, που τυχόν έχουν λάβει το ερωτηματολόγιο, να το συμπληρώσουν, έως 31 Ιανουαρίου 2020, και να
παράσχουν τα στοιχεία που ζητούνται, προκειμένου να παραχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για
τη δρομολόγηση αποτελεσματικών εξαγωγικών πολιτικών. Η σχετική επιστολή της ΕΛΣΤΑΤ που απέστειλε στις εξαγωγικές
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δείγμα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr στο πεδίο «Επιχειρηματικά Νέα» - «Ειδήσεις».
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 η υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των νομικών προσώπων του μη
χρηματοπιστωτικού τομέα
Με την από 14/01/2020 Ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού
τομέα, που υποχρεούνται να υποβάλλουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση την Πράξη Διοικητή Αριθ.
2682/03.06.2019, ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό ως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 για να μην υπάρξει
περαιτέρω υπερφόρτωση του δικτύου, δεδομένης της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιανουαρίου 2020 και της ιδιαίτερα
αυξημένης ανταπόκρισης που σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες.

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Ψηφιακό Βήμα»

Πρόσκληση στην ενημερωτική εκδήλωση "Η ασφάλιση της
επιχείρησης" τη Δευτέρα 20.1.20 στο ΕΒΕΘ. Δηλώσεις
συμμετοχής μέχρι τις 17.1.20

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ, λόγω ένταξης
επιπλέον
εκατόν
δύο
(102)
επιχειρηματικών
σχεδίων/πράξεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.401.430,43 ευρώ,
καθώς και εννιακοσίων πενήντα ενός (951) επιχειρηματικών
σχεδίων των Περιφερειών σε Μετάβαση, με συνολική
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 13.185.663,34 ευρώ. Η συνολική
δημόσια
δαπάνη
της
Απόφασης
ανέρχεται
σε
16.370.120,62 ευρώ. Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Ελλάδος σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα :
«Η ασφάλιση της επιχείρησης» τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020
στις 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29,
Θεσσαλονίκη). Οι ενδιαφερόμενοι για την εκδήλωση, στην οποία
δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, παρακαλούνται να
ενημερωθούν για το πρόγραμμα και να συμπληρώσουν την on
line δήλωση συμμετοχής, μέχρι και την Παρασκευή 17.1.2020,
πατώντας εδώ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων
ΕΒΕΘ: τηλ. 2310370132.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Απόφαση, για επιδότηση ανεργίας με λιγότερα
ένσημα, για όσους έμειναν άνεργοι λόγω πτώχευσης
Thomas Cook
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η Κοινή Υπουργική Απόφαση με
την οποία καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση του
τακτικού επιδόματος ανεργίας σε ασφαλισμένους που
έχουν απασχοληθεί κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που
συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».
Σύμφωνα με την απόφαση (ΦΕΚ 4915/Β/31.12.2019) που
υπογράφεται από τους υπουργούς Τουρισμού κ. Χάρη
Θεοχάρη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη
Βρούτση και τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο
Σκυλακάκη, δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με
κατ’ ελάχιστον 80 ημέρες εργασίας αντί 100 ημερών στην
ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, είναι οι
ασφαλισμένοι που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που
συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».
- Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις, των
οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το
διάστημα από 1/1/2019 έως 30/9/2019 από την επιχείρηση
«Thomas Cook Group PLC» υπερέβη σε ποσοστό 25% τη
συνολική αξία των εκροών του ίδιου διαστήματος.
- Η εργασιακή τους σχέση είτε έληξε (Σύμβαση Ορισμένου
Χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση μετά τις
23/9/2019.
Για την ένταξη στην επιδότηση αυτή, πλέον των
δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες
περί τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας διατάξεις, οι
ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν αντίστοιχα για
κάθε περίπτωση υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των
επιχειρήσεων στην οποία δηλώνεται η σύνδεσή τους με την
επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC», απόφαση
χορήγησης αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. του αρθρ. 7
του ν. 4638/2019 (Α΄181), από τον Προϊστάμενο της οικείας
ΔΥΟ ή βεβαίωση από την επιχείρηση για το σύνολο των
φορολογητέων εκροών της περιόδου από 1/1/2019 έως
30/9/2019 και για το σύνολο των φορολογητέων εκροών
από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» για την
ίδια περίοδο
Για τους δικαιούχους η διάρκεια της τακτικής επιδότησης
ανεργίας παρατείνεται κατά ένα μήνα, ήτοι ορίζεται σε
τέσσερις μήνες και πέντε ημέρες. Η παράταση ισχύει και
για όσους δικαιούχους κατά τη δημοσίευση της σχετικής
απόφασης έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί
στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

Για 3η χρονιά το συνέδριο-θεσμός για την Ηλεκτροκίνηση
"3rd Eco-Mobility Conference" διοργανώνεται στην
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το μεγαλύτερο Συνέδριο για την
Ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα, θα λάβει χώρα στις
20 Ιανουαρίου, στα πλαίσια της διοργάνωσης Eco-Fest 2020 και
θα τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος &
Ενέργειας,
Υποδομών
&
Μεταφορών,
Παιδείας
&
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών.
Σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για την Ελλάδα, η οποία
οφείλει να επιταχύνει το βήμα προς την υιοθέτηση εναλλακτικών
μορφών μεταφοράς. το Συνέδριο θα φιλοξενήσει ομιλητές από
την κεντρική πολιτική σκηνή, τον ιδιωτικό τομέα και τον
ακαδημαϊκό χώρο, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να
αναλύσουν σε βάθος καίρια ζητήματα, όπως το νομικό πλαίσιο
για την ηλεκτροκίνηση και την προστασία του περιβάλλοντος,
κίνητρα για επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και τις τελευταίες
τεχνολογίες για «πράσινα» οχήματα και εναλλακτικά καύσιμα.
Το Eco-Fest 2020 συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία
Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ), το Insider.gr και το Δήμο
Αθηναίων στις 18, 19 & 20 Ιανουαρίου 2020 στην Τεχνόπολη στο
Γκάζι. Αποτελείται από 3 βασικούς πυλώνες με πρωτότυπο
εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα:
1) Εκθεσιακό σκέλος “Eco-Fair” (18-19-20 Ιανουαρίου 2020)
Χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
καινοτόμα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και πρωτοπόρες
υπηρεσίες γύρω από τον τομέα της ηλεκτροκίνησης, της
ενέργειας και της ανακύκλωσης.
2) Παράλληλες δράσεις "Eco-Events” (18-19-20 Ιανουαρίου
2020). Με κυρίαρχο στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,
η διοργάνωση Eco-Fest 2020 θα πλαισιώνεται και τις τρεις
ημέρες από παράλληλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, για μικρούς και μεγάλους.
3) Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης “Eco-Mobility Conference” (20
Ιανουαρίου 2020), με ομιλητές από την κεντρική πολιτική σκηνή,
την τοπική αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό
χώρο.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.haee.gr/el/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%C
E%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF
%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%B8%CE%BD
%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE
%B9%CE%B1/2020/3rd-eco-mobility-conference-2020/

Πρόσθετη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 έως
τις 14 Φεβρουαρίου 2020
Με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων μας ενημερώνει ότι λόγω του συνεχιζόμενου αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Έγκριση Νέου Προγράμματος για την Ευέλικτη Μάθηση
Ενηλίκων Χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς Πόρους
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ - Νέο
πρόγραμμα για τη προώθηση της ευέλικτης μάθησης σε
ενηλίκους με χαμηλά προσόντα προϋπολογισμού 378.000
ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συντονιστής του
προγράμματος, με τίτλο “REFLEX”, θα είναι ο ΟΑΕΔ, σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ).
Στόχος του διετούς προγράμματος, που βασίζεται στις
βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών
απασχόλησης, είναι η συστηματική ανάπτυξη της ευέλικτης
μάθησης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων ενηλίκων 30-44
ετών στις περιφέρειες τις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας. Ο σχεδιασμός του
έγινε με σκοπό την ποιοτική ανταπόκριση στην ανάγκη για
αποτελεσματικές μαθησιακές διαδρομές ενηλίκων με χαμηλά
προσόντα και η διευκόλυνση της ένταξή τους στην αγορά
εργασίας.
Ειδικότερα,
με το
πρόγραμμα
θα
αναπτύσσονται
επαγγελματικά προφίλ σύμφωνα με την τοπική ζήτηση, θα
διαμορφώνονται σπονδυλωτά προγράμματα κατάρτισης, τόσο
για τις βασικές, όσο και για τις επαγγελματικές δεξιότητες και
θα παρέχεται εξατομικευμένη προσφορά μάθησης, βασισμένη
σε
αξιολόγηση δεξιοτήτων, λαμβάνοντας ως σημείο
εκκίνησης το τρέχον επίπεδο δεξιοτήτων του καταρτιζόμενου.
Το “REFLEX” προτρέπει τους εθνικούς φορείς να αυξήσουν
τις ευκαιρίες για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, ενθαρρύνοντας
την ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη της σχετικής
εθνικής πολιτικής κατάρτισης ενηλίκων αυτής της κατηγορίας,
η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια.

Ενημερωτική Συνάντηση για το Αζερμπαϊτζάν, 29/01/2020
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων, ο ΣΕΒ και ο Οργανισμός Enterprise Greece, σε
συνεργασία με την Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα,
διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για την αγορά του
Αζερμπαϊτζάν, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, στα γραφεία
του ΣΕΒ (Ξενοφώντος 5, Σύνταγμα). Για τη διευκόλυνσή σας
μπορείτε, να βρείτε το προσχέδιο προγράμματος στο
σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1bIR8uImHF8EpqrOYurKuvNR
ZLVgSgb8G/view .
Εφόσον ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε, θα πρέπει να
συμπληρώσετε
τη φόρμα συμμετοχής στο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1_8IMBvZGOafAP4osw_5Qe
rd8BYeG3Iiz_5ubYeKuSE0/viewform?edit_requested=true ,
μέχρι την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον ΣΕΒ, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και
Περιφερειακής Πολιτικής (κα. Μακρυγιάννη, Τ. 211 5006 121,
Ε. ir@sev.org.gr) .

Ελληνο-Ιαπωνικό φόρουμ, 27-28 Φεβρουαρίου 2020
Ελληνο-Ιαπωνικό φόρουμ .27-28 Φεβρουαρίου 2020, για την
ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδος και
Ιαπωνίας στον Τομέα των τροφίμων και ποτών. Ζάππειο
Μέγαρο. Εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες Εισαγωγικές
Επιχειρήσεις τροφίμων της Ιαπωνίας θα μας επισκεφθούν στη
διάρκεια αυτού του διημέρου με στόχο να γνωρίσουν καλύτερα
τα Ελληνικά ποιοτικά προϊόντα αλλά και να συζητήσουν με
τους Έλληνες Εκθέτες τρόπους συνεργασίας. Οργάνωση
KOSMEIN LTD EXHIBITIONS-CONFERENCESS-EVENT ,
Αναστασία Σαλιβέρου, τηλ..2130351640, κινητό: 6906068145,
email: Exhibitions.gr@gmail.com

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου
εργασίας "Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός
ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους
Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)."
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4997B/31.12.2019
η με Αριθμ.
60201/Δ7.1422/20.12.2019 απόφαση του υπουργείου εργασίας
"Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους
προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές
Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ)." Δείτε τη σχετική απόφαση στο σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAb
JzrXdtvSoClrL8r3sb1HWvFeL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfR
JqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQw7MafY9KeIh1a7
x6oTQ9Y3e36Umlux8836wIhvEbc

Εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων,
επαγγελμάτων και προσόντων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
σύστημα ESCO
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ μας ενημερώνει
ότι εξασφάλισε Χρηματοδότηση ύψους 290.000 ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προωθήσει στη χώρα μας
την ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελμάτων και
προσόντων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση
Επαγγελμάτων ESCO.
Το πολύγλωσσο ευρωπαϊκό σύστημα ESCO έχει ως στόχο τα
κράτη μέλη να αποκτήσουν ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης
δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων μέχρι
το 2021.
Προκειμένου
να
διευκολύνει
την
κινητικότητα
των
εργαζομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει την
διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα και το
αντίστοιχο δίκτυο υπηρεσιών – EURES – που περιέχει
περισσότερες από 3 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας,
400.000 βιογραφικά σημειώματα και 13.000 εγγεγραμμένους
εργοδότες, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο κανονισμό που
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει μέχρι το 2021 να
αποκτήσουν μία κοινή γλώσσα για τα Επαγγέλματα, τις
Δεξιότητες, και τα Προσόντα. Για να γίνει αυτό πράξη, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει μία διαδικτυακή πλατφόρμα
– την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων,
επαγγελμάτων και προσόντων ESCO – η οποία θα
ενσωματωθεί στην πλατφόρμα υπηρεσιών EURES και θα
υποστηρίξει την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των
δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας των αιτούντων εργασία.
Την υλοποίηση του έργου στην Ελλάδα έχει αναλάβει ο ΟΑΕΔ,
ως Εθνικός Φορέας EURES. Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός
διεκδίκησε και έλαβε χρηματοδότηση ύψους 290.000 ευρώ,
για το έργο MATCHING - Mapping Arrangements and
Transcoding CHange IN Greece που θα υιοθετήσει το ESCO
προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της σύζευξης προσφοράς
και ζήτησης στην αγορά εργασίας.
Οι δράσεις του MATCHING αφορούν στον προσδιορισμό, στον
σχεδιασμό και στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων
βημάτων, προκειμένου να εγκατασταθεί και υιοθετηθεί
επιτυχώς, από τον ΟΑΕΔ, το ESCO, κατά τρόπον ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης, του EURES, αλλά και όλων των
εμπλεκόμενων στην ταξινόμηση επαγγελμάτων, φορέων της
χώρας. Περιλαμβάνει, επίσης, την προετοιμασία-εκπαίδευση
των Συμβούλων EURES και ευρύτερα του προσωπικού του
Οργανισμού, για τη λειτουργία του στο νέο περιβάλλον ESCO,
την δικτύωση με τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείςκλειδιά στο συγκεκριμένο πεδίο, την υλοποίηση δράσεων
κινητοποίησης των φορέων διαμέσου ημερίδων, εργαστηρίων
και ψηφιακού υλικού.

Παράταση
Πρόσκλησης
ενδιαφέροντος
για
το
ρουχισμό/σχολική στολή του Anatolia Elementary School

Ημερίδα με Θέμα: Παρουσίαση του Προϋπολογισμού
Πολιτών

To Anatolia Elementary School (το τμήμα πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια), που
εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης και αποτελείται από
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο 570 μαθητών περίπου,
προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για
το σχεδιασμό, τη ραφή και διάθεση των ενδυμάτων /σχολικής
στολής που καθημερινά φορούν οι μαθητές/μαθήτριες στο
Σχολείο από τον Ιανουάριο του 2021 και για 3 χρόνια. Οι
επιθυμητές προδιαγραφές/τεχνικά χαρακτηριστικά που
θα
αξιολογηθούν είναι:
Όλα τα ενδύματα πρέπει να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
για την ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων καθώς και τις αντίστοιχες
πιστοποιήσεις για τα υφάσματα και χρώματα (ISO 14682,
OEKO Tex Standard 100, AZO Free Certificate).
Ο ρουχισμός να είναι τουλάχιστον 90% βαμβάκι-10%
πολυεστέρα, και έως 5% ελαστάνη όπου απαιτείται.
Τα χρώματα να είναι ανεξίτηλα στους 60 βαθμούς.
Η εμφάνιση/σχεδίαση των στολών. (Πληροφορίες και
προδιαγραφές για τo λογότυπο και τα χρώματα που
χρησιμοποιούνται, παρέχονται από το τμήμα Marketing του
Κολλεγίου).
Η συλλογή θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει
καλοκαιρινό και χειμερινό ρουχισμό: Zipper Hoodie χειμερινό
μπλε (πιθανά με επένδυση). Zipper Hoodie ανοιξιάτικο μπλε.
Μπλούζα μακρυμάνικη πόλο unisex μπλε . Μπλούζα
κοντομάνικη πόλο για αγόρια / κορίτσια, μπλε & κίτρινη.
Μπλούζα κοντομάνικη για αγόρια / κορίτσια, μπλε & κίτρινη.
Παντελόνι φόρμας για αγόρια μπλε / κορίτσι μπλε. Κοντό
παντελόνι φόρμας για αγόρια μπλε. Κολάν για κορίτσια μπλε .
Κολάν κάπρι για κορίτσια μπλε. Μπουφάν (με δυνατότητα
απόσπασης μανικιών για να γίνει αμάνικο) μπλε.
* Σε όλα τα παραπάνω το λογότυπο θα πρέπει να είναι κέντημα
πάνω στο ύφασμα.
Ενδιαφερόμενοι
κατασκευαστές/βιοτέχνες
που
δραστηριοποιούνται
στο
παιδικό/αθλητικό
ένδυμα,
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κo Μάνο Αγρόδημο,
Διευθυντή Προμηθειών του Κολλεγίου Ανατόλια, ΔευτέραΠαρασκευή και ώρες 08:00–15:00 στo τηλέφωνo 2310-398.243
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@anatolia.edu.gr ,
για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη λογοτύπηση
και τα χρησιμοποιούμενα χρώματα.
Παρουσίαση των
ενδιαφερόμενων εταιρειών, κλειστές οικονομικές προσφορές και
δείγματα (τα δείγματα από τα υφάσματα που θα κατατεθούν θα
αποτελέσουν οδηγό για το ρουχισμό που θα παραχθεί) θα
πρέπει να κατατεθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 (παράταση) ,
στις 12:00, στο γραφείο του Αντιπροέδρου Οικονομικών κου
Παύλου Φλώρου.
Για την αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών, παρακαλούμε να αναγραφούν οι λιανικές τιμές, η
σύνθεση των προϊόντων και το βάρος των υφασμάτων, καθώς
και ενδεχόμενες συνδυαστικές τιμές σε σετ. Πληροφορίες για
την
πρόσκληση
στο
σύνδεσμο:
https://anatolia.edu.gr/el/shetika/prokhryxeis/4862-prosklhshendiaferontos-gia-to-roychismo-scholikh-stolh-toy-anatoliaelementary-school

Η έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική
και Διοίκηση της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, η Ερευνητική Ομάδα
«Διαφάνεια του Προϋπολογισμού» με επιστημονική υπεύθυνη
την Επίκουρη Καθηγήτρια Φορολογικού Δικαίου της Νομικής
Σχολής ΑΠΘ, Κατερίνα Σαββαΐδου και το Διϊδρυματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και
Οικονομικά του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Νομικής Σχολής ΑΠΘ σας
προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνουν με Θέμα:
Παρουσίαση του Προϋπολογισμού Πολιτών. Τετάρτη 22
Ιανουαρίου 2020, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου
ος
Μακεδονίας – 1 όροφος, ώρα 17:30. Στην ημερίδα θα
πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Προϋπολογισμού
Πολιτών, έργου της ερευνητικής ομάδας «Διαφάνεια του
Προϋπολογισμού», της οποίας επιστημονικά υπεύθυνη είναι η
κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική
Πολιτική και Διοίκηση του ΑΠΘ, κα Κατερίνα Σαββαΐδου, και
μέλη της είναι τελειόφοιτοι φοιτητές του ΔΠΜΣ "Δίκαιο και
Οικονομικά".
Ο προϋπολογισμός πολιτών αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο για
την επίτευξη της προσβασιμότητας των πολιτών στον Κρατικό
Προϋπολογισμό υπό την έννοια να μπορεί να καταστεί
κατανοητός από αυτούς. Ο προϋπολογισμός πολιτών είναι
μια μη τεχνική παρουσίαση, είτε του σχεδίου του
προϋπολογισμού, ή του ψηφισθέντος προϋπολογισμού, με
την οποία επικοινωνούνται στο ευρύ κοινό οι επιλογές της
κυβέρνησης για την είσπραξη των εσόδων και τη διάθεσή τους
στους πολίτες, μέσω της πραγματοποίησης των δημοσίων
δαπανών, και της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει
σχεδιαστεί για να γίνεται κατανοητή από όσο πιο μεγάλο
τμήμα του πληθυσμού είναι δυνατόν. Αναφορικά με τη δομή
του, ο προϋπολογισμός πολιτών που θα παρουσιαστεί από
την ως άνω ερευνητική ομάδα, περιέχει πέντε μέρη που
αφορούν στην εισαγωγή, στις μακροοικονομικές προβλέψεις,
στα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, δηλαδή στα έσοδα και τις
δαπάνες, στο δημόσιο χρέος και στις καινοτομίες του φετινού
Προϋπολογισμού, δηλαδή τις επισκοπήσεις δαπανών και τον
προϋπολογισμό επιδόσεων.
Την παρουσίαση του Προϋπολογισμού Πολιτών εκ μέρους της
ερευνητικής ομάδας "Διαφάνεια του Προϋπολογισμού" θα
ακολουθήσει συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το 2020 με τους κάτωθι ομιλητές:
Τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών,
Τον κ. Παναγιώτη Λιαργκόβα, Πρόεδρο Κέντρου
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), τ.
Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής,
καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Τον κ. Δημήτριο Β. Σκιαδά, κάτοχο της Έδρας Jean Monnet
"Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της Ε.Ε. & έλεγχος"
Πανεπιστήμιο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καθηγητή Πανεπιστημίου
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους.

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών του μεταπτυχιακού ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα τον Φεβρουάριο
Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του εικοστού τέταρτου (24ου) κύκλου σπουδών του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»). Στο
Μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Η
κατάθεση των αιτήσεων έχει αρχίσει και θα διαρκέσει έως και 31/01/2020. Η διάρκεια του μεταπτυχιακού είναι 3 Εξάμηνα. Μπορείτε να
βρείτε την ανακοίνωση του νέου κύκλου σπουδών στο σύνδεσμο: http://mis.uom.gr/?p=8217. Για περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με το μεταπτυχιακό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://mis.uom.gr/

Ημερίδα με Θέμα: «Ο Ρόλος των Ιατρών Πραγματογνωμόνων στην επίλυση Ιατρικών και Δικαστικών Υποθέσεων»
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani - Caravel στις 18/01/2020, από 12:00 - 14:00.
Το θέμα αφορά Τεχνικούς Ιατρικούς Συμβούλους και Ιατρούς Πραγματογνώμονες. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Εκδήλωση με Θέμα: Η Μεσογειακή διατροφή και η ελληνική
γαστρονομία – δυνατός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η Hellas Food World, το ελληνικό τμήμα της Global Food World,
σε συνεργασία με το ΔΙΕΚ Αιγάλεω, σας προσκαλεί στις 24
Ιανουαρίου 2020, ώρα 16:30 – 20:30, Πανεπιστημιακό
αμφιθέατρο ρου Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω, Μίνωος και Προόδου 1, Αιγάλεω
(Δίπλα στο ΤΕΙ Πειραιά – πάροδος Σκρα, από Θηβών 250) στην
εκδήλωση με Θέμα: Η Μεσογειακή διατροφή και η ελληνική
γαστρονομία – δυνατός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Η
εκδήλωση έχει ως στόχο να αναδείξει τις προοπτικές οικονομικής
ανάπτυξης που προσφέρει η συνεργασία των μικρομεσαίων
Ελλήνων παραγωγών επιλεγμένων τροφίμων και ποτών με την
τέχνη μαγειρικής και την ελληνική γαστρονομία, τόσο στην
εγχώρια αγορά, όσο και σε διεθνές επίπεδο μέσω των εξαγωγών.
Θα
συμμετάσχουν
επιλεγμένοι
Έλληνες
παραγωγοί,
επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης, του εμπορίου
τροφίμων και ποτών, εκπρόσωποι φορέων, εμπορικοί ακόλουθοι
ξένων Πρεσβειών στην Ελλάδα, σεφ και σπουδαστές του ΔΙΕΚ.
Περισσότερες
πληροφορίες
:
Σοφία
Νάκα
,
email:
vana@globalfoodworld.com , κιν. 6932765269, ιστοσελίδα:
www.globalfoodworld.com

ΑΑΔΕ: Διευκόλυνση των επιχειρήσεων που είχαν συνάψει
συμβόλαιο με την THOMAS COOK
Την με Αρ. Πρωτ:Ε.2005/ 15.01.2020 Εγκύκλιο με Θέμα :
Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών
επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού
τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook υπέγραψε ο διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Πιτσιλής,
με την εν λόγω εγκύκλιο ρυθμίζεται η έκπτωση από τον φόρο
εισοδήματος των επισφαλών απαιτήσεων των τουριστικών
επιχειρήσεων από τη βρετανική εταιρεία Thomas Cook, λόγω της
πτώχευσής της. Όπως αναφέρεται από την ΑΑΔΕ, με την
εγκύκλιο διευκολύνονται οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις,
που είχαν συνάψει συμβόλαια με το εν λόγω βρετανικό
πρακτορείο, για τη φορολογική αντιμετώπιση της ζημίας που
υπέστησαν από την πτώχευση, με σκοπό την αποφυγή
περίπλοκων και χρονοβόρων νομικών ενεργειών. Δείτε τη σχετική
εγκύκλιο
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202001/e2005_2020pro.pdf

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Νο.40 - Ιανουάριος 2020 με θέμα
«Επισκόπηση οικονομικών εμπορικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocomskopje@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο, απέστειλε Ενημερωτικό
Έγγραφο με θέμα «Ανάγκη αξιοποίησης της απρόσμενα
θετικής για το ελληνικό γιαούρτι, πρώτης απόφασης επί της
ενστάσεως μας κατά της κατοχύρωσης του εμπορικού
σήματος ιαπωνικής γιαούρτης “The Greek Yogurt”, της
εταιρείας Meiji Co.» .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στο Τόκυο (www.agora.mfa.gr/jp70), email:
ecocom-tokyo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε κλαδική
μελέτη για τις θεματικές μορφές τουρισμού στην Ισπανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/) ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ:www.veth.gov.gr .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τηλεμαραθώνιος της ΕΡΤ για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ζητά τη δική σας πολύτιμη
υποστήριξη για να λειτουργήσει άμεσα «Το Σπίτι του Μωρού»,
στο οποίο θα φιλοξενούνται μωρά από 0 έως 24 μηνών, που
σήμερα βρίσκονται εγκαταλελειμμένα σε Νοσοκομεία και
Μαιευτήρια. Κάποια από αυτά τα μωρά αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα υγείας, άλλα έχουν υποστεί κακοποίηση και
παραμέληση, άλλα πάλι εγκαταλείφθηκαν λίγες ώρες μετά τη
γέννησή τους.Τελικός στόχος για κάθε μωρό είναι να προχωρήσει
η διαδικασία της αναδοχής/υιοθεσίας του βάσει των διαδικασιών,
όπως ορίζονται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Η ΕΡΤ
στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιώντας την
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 ολοήμερο αφιέρωμα στον
Οργανισμό με στόχο την κινητοποίηση και συμμετοχή όλων μας
ώστε να ανοίξουμε άμεσα τη μεγάλη αυτή αγκαλιά για κάθε μωρό!
Η προσπάθεια αυτή θα κορυφωθεί με μία ειδική τηλεοπτική
εκπομπή στην ΕΡΤ1 από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ,
με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο Λένα Αρώνη, την οποία θα
πλαισιώνουν επώνυμοι που στηρίζουν «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία του
νέου αυτού Σπιτιού. Παράλληλα, επιστήμονες θα τεκμηριώσουν
την απόλυτη ανάγκη δημιουργίας του νέου αυτού χώρου, ενώ
μαζί θα είναι άνθρωποι που θα μοιραστούν τις δικές τους
μοναδικές προσωπικές ιστορίες. Για περισσότερες πληροφορίες:
Τμήμα Επικοινωνίας, τηλ. 11040, email press@hamogelo.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε και
απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη
Ρουμανία, μηνός Δεκεμβρίου 2019.
Επίσης σας προσκαλεί να δείτε πρόσφατες έρευνες του
Γραφείου που αφορούν τους κλάδους των φαρμακευτικών
προϊόντων, χημικών λιπασμάτων, αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων, γαλακτοκομικών καθώς και των κατασκευών,
μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68786
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68315
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67584
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67583
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66581 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), email: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48,
021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Επιχειρηματική αποστολή στα Άδανα της Τουρκίας 0508 Φεβρουαρίου 2020

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκίας 04-07 Μαρτίου 2020

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
«TEXTILE & REDY CLOTHING FAIR 2020» με θέμα: Έτοιμα
Ανδρικά & Γυναικεία ρούχα. Πλεκτά - Εσώρουχα - Κάλτσες,
Βράδυνα φορέματα, Τζην - Υφαντά υφάσματα, Τεχνικά
υφάσματα, Παπούτσια, Leathercraft. Δερμάτινα Ρούχα
αξεσουάρ διάφορα είδη νημάτων, στα Άδανα της Τουρκίας,
στις 05-08 Φεβρουαρίου 2020. Το Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος
του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων σε δίκλινο δωμάτιο για δύο
νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην
έκθεση και μεταφορά από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό
χώρο και αντίστροφα. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο
e-mail: fairs@etee.gr . Τελευταία ημερομηνία συμμετοχής:
28/01/2020. Τα μέλη του ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν
όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς
δωρεάν. Για τις εταιρίες όπου δε είναι μέλη του ΕΤΕΕ, με την
επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70 €/
άτομο ή 120 για δύο άτομα. 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, email: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ημερομηνιών
04-07 Μαρτίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής
Έκθεση «INTERNATIONAL WINDOWS FAIR» από την εταιρία
Tuyap tum Fuarcilik yapim A.S και στην Τουρκία- İSTANBUL –
στο Tüyap 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:
PVC
παραθύρων
κατασκευαστές, εισαγωγείς, εξαγωγείς, χονδρέμπορους,
αξεσουάρ παραθύρων, Εγκαταστάτες συστημάτων πρόσοψης,
Κατασκευαστικές εταιρείες , αρχιτέκτονες και μηχανικοί.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, η οποία 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 ( 03-06 Μαρτίου 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 (
03-06 Μαρτίου 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://eurasiawindowfair.com/.
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. Οι εταιρείες
που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο
Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι τις
19.02.2020 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr.

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 27-29 Φεβρουαρίου 2020
Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ημερομηνιών
27 - 29 Φεβρουαρίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί
Διεθνής Έκθεση «MODEST FASHION EXHIBITION » από
την εταιρία
Federal Fuar LTD. STI και στην ΤουρκίαİSTANBUL – στο Istanbul Congress Center – με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:Έτοιμα
Ρούχα. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, η
οποία 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 ( 26 - 29 Φεβρουαρίου 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 (
26 - 29 Φεβρουαρίου 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.lifestyle-turkey.com/ / .
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.
Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν
στο Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι τις
12.02.2020 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr.

της

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 12-15 Μαρτίου 2020
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
«WIN EURASIA Istanbul 2020 | Leading Trade Fairs of the
Manufacturing Industry», 6 εμπορικές εκθέσεις μαζί με την ίδια
στέγη: Μεταλλουργία Ευρασία, Συγκόλληση Ευρασία,
Τεχνολογία
Επιφανειών
Ευρασία,
IAMD
Ευρασία
(Ολοκληρωμένο Αυτοματισμό, Κινηματογράφηση και Drive),
Electrotech Ευρασία, CeMAT Ευρασία, 12-15 Μαρτίου 2020.
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων σε δίκλινο
δωμάτιο για δύο νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την
είσοδο στην έκθεση και μεταφορά από το ξενοδοχείο στον
εκθεσιακό χώρο και αντίστροφα. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο email: fairs@etee.gr . Τελευταία ημερομηνία συμμετοχής:
20/02/2020. Τα μέλη του ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν όσες
εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς
δωρεάν. Για τις εταιρίες όπου δε είναι μέλη του ΕΤΕΕ, με την
επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70 €/
άτομο ή 120 για δύο άτομα. 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 .

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)

η

7 ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Μαρούσι , Αθήνα
Ημερομηνία: 24-26 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά
Πληροφορίες: Site: www.rmi.gr , τηλ: 2109610135, e-mail:
info@rmi.gr
ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 24-27 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: Μόδα
Πληροφορίες: Site: https://www.athensfashiontradeshow.gr/
AGROTICA 2020
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 30 Ιανουαρίου - 02 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αγροτικά προϊόντα και εργαλεία
Πληροφορίες: Site: https://agrotica.helexpo.gr/
DETROP BOUTIQUE
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα – ποτά.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr,
gr.linkedin.com/in/sevikaffa/ τηλ: T. +30 2310 291201, 291142,
e-mail: detrop@helexpo.gr
Η

9 ARTOZYMA
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: : 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική, μηχανήματα, πρώτες
ύλες και εξοπλισμός, προϊόντα
Πληροφορίες:
Site:
https://artozyma.helexpo.gr/el/2020_Introduction
ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής
Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/
DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr
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
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
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
MODEST FASHION EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 27/02/20-29/02/20
Εκθέματα: Έτοιμα Ρούχα
Πληροφορίες:
site:
turkey.com/index.html

http://www.lifestyle-

HORECA AND PACKTECH EXPO ALBANIA 2020
Πόλη: Τίρανα , Αλνβανία
Ημερομηνία: 04-06 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: εστίαση, τρόφιμα, διακόσμηση , υγιεινή
Πληροφορίες: site: http://www.horeca.al/wp/
BAHRAIN INTERNATIONAL GARDEN SHOW
Πόλη: Μπαχρέιν
Ημερομηνία: 4-7 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Γεωργία
Πληροφορίες: site: https://bigs.com.bh/
sana@niadbh.com
και maitha@oso.bh
+97339616003 και +97336660994
CAM EURASIA GLASS
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 4-7 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Προϊόντα γυαλιού
Πληροφορίες: site: http://eurasiaglassfair.com/
PENCERE EURASIA WINDOW
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 4-7 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Παράθυρα
Πληροφορίες: site: http://eurasiawindowfair.com/

Email:
Τηλ:

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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20/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
195
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΠΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΗΛ.2313
307926

ΓΝΘ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

21

20/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ

30

20/1/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΔΕΙΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ
ΤΡΙΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
,
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ-ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΗΛ.2108916233

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

20

22/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ

10

23/01/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ

17

24/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΤΗΛ.26953 60606

ΓΙΑ

ΓΙΑ
ΓΙΑ

ΤΗΝ
ΤΟ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

,

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΜΙΑΣ

ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗΣ

ΓΝΖ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

18

24/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΗΛ.26953 60606

22

24/1/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.2310381080

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ

424 ΓΣΝΘ

23

24/1/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΡΙΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΖΥΓΙΣΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΣΚΩΝ

424 ΓΣΝΘ

25

24/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.26953 60606

26

24/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.26953 60606

ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

27

24/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΛ.26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

24

27/1/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2310381080

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΘ

28

27/1/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΘ

33

27/1/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ ΤΗΛ.2431023950
10/2/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΣΣΙΤΙΟΥ ΤΗΛ.2352094047

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ " ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ"

14/02/2020 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 27/01/2020 ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ 14/02/22020 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ , τηλ. 2413504379
21/02/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΤΗΛ.2108705017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

3/03/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
2 ΕΤΗ ΤΗΛ.210 3483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

29
34

31
32

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΓΝΖ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΛΟΙΟΥ

ΓΙΑ




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.

