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Αναδρομικά η μείωση επιτοκίου για τις οφειλές προς τα
ταμεία.
Από το 5% στο 3% και για όσους έχουν ήδη ενταχθεί
στις 120 δόσεις

Τεύχος No 33

επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της
υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το
εκάστοτε

ισχύον

επιτόκιο

αναφοράς

για

πράξεις

Τη μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% που βαραίνει

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας

τις οφειλές

πλέον

μονάδων,

Κέντρο

προς τα ασφαλιστικά ταμεία ενεργοποιεί το

Είσπραξης

τριών

(3)

εκατοστιαίων

ετησίως

Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

υπολογιζόμενο. Με την ως άνω αναφερόμενη διάταξη

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΚΕΑΟ, η μείωση του

εισάγεται μείωση του προβλεπομένου στο ν.4611/2019 τόκου

επιτοκίου αφορά τόσο τις νέες αιτήσεις υπαγωγής στη

κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες, ώστε να διασφαλιστεί η

ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά και όσους οφειλέτες έχουν

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, καθώς

ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση. Μάλιστα, όπως διαβεβαιώνει το

και η συνεπής παρακολούθηση και καταβολή των δόσεων της

ΚΕΑΟ, οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δεν θα χρειαστεί να

ρύθμισης, μαζί με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Η

προβούν σε καμία ενέργεια. Με τη μείωση του επιτοκίου, το

παρούσα διάταξη έχει άμεστη εφαρμογή στις νέες αιτήσεις

οποίο πλέον διαμορφώνεται στο 3% από 5% που ήταν,

υπαγωγής σε ρύθμιση του ν.4611/2019 και στις ήδη

μειώνεται το ύψος των οφειλών, όπως και τα μηνιαία ποσά

υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις οποίες οι οφειλέτες επιλέξουν

καταβολής. Το μειωμένο επιτόκιο αφορά το σύνολο των

την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεών τους. Για

οφειλετών, περίπου 1,4 εκατ. με χρέη που ξεπερνούν τα 36

όλες

δισ. ευρώ , είτε έχουν ήδη ενταχθεί είτε ενταχθούν σε αυτήν

αναπροσαρμόζονται αυτόματα και σταδιακά, χωρίς να

έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, που είναι η καταληκτική

απαιτούνται

ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων. Η πολιτική ηγεσία

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 14 Αυγούστου 2019

τις

ενεργές

ρυθμίσεις

ενέργειες

των

οι

ανεξόφλητες

αρμόδιων»

δόσεις

(Πηγή:

«Η

του υπουργείου Εργασίας δηλώνει ότι δεν θα δοθεί
παράταση και συνεπώς οι οφειλέτες

καλούνται να

σπεύσουν στις 45 ημέρες που απομένουν. Η εγκύκλιος του

Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και
τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

ΚΕΑΟ είναι η ακόλουθη: «Με την αντικατάσταση της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4611/2019, η βασική

Διευκρινίσεις για το πώς θα φορολογείται το τεκμαρτό
εισόδημα

των

νομικών

προσώπων

και

των

νομικών

οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, όπως

οντοτήτων από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων, καθώς επίσης

αυτή προκύπτει μετά από τον υπολογισμό σύμφωνα με τις

και για τη φορολογική αντιμετώπιση της τεκμαρτής δαπάνης

διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 αυτού, κεφαλαιοποιείται κατά

των εταιριών για ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων παρέχει η
εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ)

την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων,

με αριθμό Ε. 2156/08.08.2019 . Ολόκληρο το κείμενο της

πρόσθετων

εγκυκλίου

τελών

και

εμπρόθεσμης καταβολής

προσαυξήσεων

λόγω

μη

βρίσκεται

στην

ηλεκτρονική

https://www.aade.gr/sites/default/files/201908/Ε2156_2019.pdf

διεύθυνση:

Ο οδηγός προγράμματος για το ErasmusPlus είναι

INHORGENTA MUNICH 2020 (14 - 17.02.2020)
47η Διεθνής κλαδική έκθεση αργυροχρυσοχοΐας, ρολογιών,
εξοπλισμού

εργαστηρίων

και

πολύτιμων

λίθων

στο

ελεύθερα διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση σε 23

Μόναχο

γλώσσες

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

Τι περιλαμβάνει ο Οδηγός Προγράμματος. Ο οδηγός
προγράμματος αποτελείται από τρία κύρια μέρη:
Στο Μέρος Α παρουσιάζεται μια γενική επισκόπηση του
προγράμματος. Παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τους
στόχους, τις προτεραιότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά
του προγράμματος, τις χώρες του προγράμματος, τις δομές
υλοποίησής

του

και

τον

συνολικό

διαθέσιμο

προϋπολογισμό. Η συγκεκριμένη ενότητα απευθύνεται σε
όσους επιθυμούν να έχουν μια γενική εικόνα του πεδίου
εφαρμογής και της διάρθρωσης του προγράμματος.
Στο Μέρος Β περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πληροφορίες
σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος που καλύπτονται
από τον παρόντα οδηγό. Η εν λόγω ενότητα απευθύνεται
κυρίως σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη των σχεδίων που
λαμβάνουν υποστήριξη από το πρόγραμμα. Οι πληροφορίες
που παρέχονται στην εν λόγω ενότητα αναλύονται με
περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα Ι του παρόντος
οδηγού.
Στο Μέρος Γ παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά
με τις διαδικασίες για την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση
και την επιλογή των σχεδίων, καθώς και τις χρηματοδοτικές
και διοικητικές διατάξεις που συνδέονται με την παροχή
επιχορήγησης μέσω του προγράμματος Erasmus+. Η εν
λόγω ενότητα απευθύνεται σε όσους προτίθενται να
υποβάλουν

πρόταση

σχεδίου

στο

πλαίσιο

του

προγράμματος Erasmus+.
Επιπλέον, ο παρών Οδηγός περιλαμβάνει τα ακόλουθα
παραρτήματα:
Παράρτημα I: Συμπληρωματικοί κανόνες και πληροφορίες
σχετικά με τις Δράσεις που καλύπτονται από τον Οδηγό
Προγράμματος
Παράρτημα II: Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάδοση
πληροφοριών προς τους δικαιούχους
Παράρτημα III:

Γλωσσάριο των βασικών όρων που

χρησιμοποιούνται στον παρόντα Οδηγό
Παράρτημα

IV:

Χρήσιμες

παραπομπές

και

στοιχεία

επικοινωνίας.
Περισσότερες πληροφορίες : erasmus-plus-programmeguide-2019_el_F2113288098.pdf (ΠΗΓΗ: ec.europa.eu ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
σε διακρατική επίσκεψη στο Ζάνταρ της Κροατίας, στο
πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST
Το
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που
υλοποιεί το έργο “BOOSTing the innovation potential of
the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging
BLUE growth sectors clusters through an open
source/knowledge sharing and community based
approach”, με ακρωνύμιο BLUE_BOOST, που έχει
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg V – B “Αδριατική- Ιόνιο 2014 –
2020”. Σκοπός του έργου BLUE_BOOST είναι η ενίσχυση
των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών –
Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων
(Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις
εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας
καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους
λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation
Agents). Στο πλαίσιο του BLUE_BOOST θα υλοποιηθεί
ένας κύκλος 7 διακρατικών, διατομεακών επισκέψεων
(Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, με σκοπό
τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις 7
εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Η
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά
στην 5η διακρατική επίσκεψη του έργου, που θα
πραγματοποιηθεί στην πόλη του Ζάνταρ της Κροατίας,
στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2019. Στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης δράσης, που είναι επικεντρωμένη στους
τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και του
παράκτιου τουρισμού, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις
σε επιχειρήσεις και φορείς της ευρύτερης περιοχής του
Ζάνταρ, που ειδικεύονται στους ως άνω τομείς. Οι αιτήσεις
για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να
αποσταλούν ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη
28 Αυγούστου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο δικτυακό
τόπο του ΕΒΕΘ (https://www.ebeth.gr/), στην ενότητα
Σημαντικά Θέματα, πατώντας εδώ , όπου είναι διαθέσιμη
η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα
παραρτήματά της (περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το
πρόγραμμα και την αίτηση). Επίσης, μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ,
αρμόδιοι κ. Γιώργος Εμμανουηλίδης & κ. Εριφύλη
Παπαδημητρίου, στα τηλ. 2310-370181 και 183.

Επιχειρηματικά νέα
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε
Ενημερωτικό
Δελτίο
για
τις
Οικονομικές
και
Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Ιούλιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στις
Βρυξέλλες
(www.agora.mfa.gr/be58),
e-mail:
ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733
560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Κάλεσμα συμμετοχής στην έκθεση «Ελληνική Μόδα – 100
χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας»
Το Επιμελητήριο Χανίων έχοντας πάντα ως βασική του
προτεραιότητα την προβολή και την στήριξη των Χανιωτών
Επιχειρηματιών, καλεί τα μέλη του
να δηλώσουν
συμμετοχή στην έκθεση «Ελληνική Μόδα – 100 χρόνια
έμπνευσης και δημιουργίας», στο Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος», που διοργανώνουν από τον Οκτώβριο
2019 το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Πελοποννησιακό
Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου». Μία σημαντική και
καινοτόμα πρωτοβουλία του Δικτύου Γυναικών επιχειρηματιών
(ΕΕΔΕΓΕ) που είναι αστική ε/α των Επιμελητηρίων, αποτελεί η
δημιουργία ενός ειδικού χώρου μέσα στην μουσειακή έκθεση
«Ελληνική Μόδα – 100 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας».
Στο χώρο αυτό, κάθε δεκαπέντε μέρες θα εγκαινιάζεται και θα
προβάλλεται διαφορετική περιοχή της χώρας. Σε συνεργασία
με τα περιφερειακά Επιμελητήρια, θα επιλεγούν και θα
παρουσιαστούν τοπικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της μόδας, μέσα από σύγχρονες δημιουργίες
υψηλής αισθητικής με σημείο αναφοράς και έμπνευσης τον
ελληνικό πολιτισμό. Ειδικότερα αυτό θα μπορούσε να
περιλαμβάνει δημιουργούς: Ένδυσης, υπόδησης, κοσμήματος,
αξεσουάρ ενδύσεις, φο μπιζού. Για περισσότερες διευκρινίσεις
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Επιχειρηματικής
Υποστήριξης στα τηλέφωνα 28210-52329
(εσωτ 4)
καθημερινά 10:00-13:00 μ.μ.

Επιχειρηματική αποστολή στη Σαμψούντα της Τουρκίας,
25 – 29 Σεπτεμβρίου 2019
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 25 – 29 Σεπτεμβρίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «SAMSUN TARIM
2019» από τη TUYAP fuarcilik - Turkey στη Σαμψούντα Τουρκία με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: γεωργίας,
φυτωρίας, τεχνολογίας θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας και
εξοπλισμού γεωργίας. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η
οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (24 – 27
Σεπτεμβρίου 2019) το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας
θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε
εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό
και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και τον
εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο
εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (24
– 27 Σεπτεμβρίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση
που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή
σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδα τους.
Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την
τελική έγκριση από τη Πρεσβεία (να επισημανθεί ότι οι εταιρείες
θα επιλεγούν από το εν λόγω Υπουργείο της Τουρκίας), γιατί
λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το
υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Για περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα : http://tarimfuarisamsun.com/ .
Παρακαλούνται όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να
επισκεφτούν την έκθεση, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Τουρκίας στην Αθήνα , ώστε να προμηθευτούν την αίτηση, την
οποία πρέπει να συμπληρώσουν και στείλουν στο Γραφείο το
αργότερο μέχρι τις 23.08.2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο
e-mail atina@trade.gov.tr

Επιχειρηματική αποστολή στην Άγκυρα της Τουρκίας, 26 –

Επιχειρηματική αποστολή στα Άδανα της Τουρκίας, 1 – 6
Οκτωβρίου 2019

29 Σεπτεμβρίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των 26 – 29 Σεπτεμβρίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «INTERNATIONAL
AGRICULTURE AND AGRICULTURAL TECHNOLOGIES
FAIR», από την εταιρία “Info International Fair and Organization
CO” στην Τουρκία –ANKARA - στο Anfa Altinpark Fair Area με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: αγροτικά
μηχανήματα, άρδρευση, θερμοκήπια, λιπάσματα, εξοπλισμοί
κτηνοτροφίας- πτηνοτροφίας. Παράλληλα με την έκθεση
υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της
Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης
(25 – 28 Σεπτεμβρίου 2019) το Υπουργείο 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 (25 – 28 Σεπτεμβρίου 2019)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν
να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι
τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην
έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο
να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ
πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο
selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις 23.08.2019. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.agrotecankara.com/

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 1 – 6 Οκτωβρίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «CUKUROVA –
Έκθεση Επίπλων και Διακόσμησης 2019»
από τον
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Μεσογείου στα Άδανα - Τουρκία με
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών.
Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: επίπλων
σπιτιού, γραφείου και εξωτερικού χώρου, διακόσμησης,
εσωτερικής αρχιτεκτονικής, φωτιστικών, λευκών ειδών,
ηλεκτρονικών ειδών και αξεσουάρ σπιτιού. Παράλληλα με την
έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου
2019) το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις
μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και τον εκθεσιακό
χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (30 Σεπτεμβρίου
- 3 Οκτωβρίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που
οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος
στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του
ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία
(να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το εν λόγω
Υπουργείο
της
Τουρκίας),
γιατί λόγω
αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να
μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για περρισότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα :
http://adanamobilyafuari.com/ . Παρακαλούνται όπως οι
εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση, να
επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα , ώστε
να προμηθευτούν την αίτηση, την οποία πρέπει να
συμπληρώσουν και στείλουν στο Γραφείο το αργότερο μέχρι
τις 23.08.2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail
atina@trade.gov.tr

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, 2 – 3 Οκτωβρίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι μεταξύ των ημερομηνιών 2 – 3 Οκτωβρίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «ISTANBUL FASHION CONFERENCE», από την εταιρία “ITKIB.” στην Τουρκία – INSTANBUL στο Ciragan Palace Kempinski - με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη
των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Έτοιμου ρούχου. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (01 – 04 Οκτωβρίου) το Υπουργείο 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 Οκτωβρίου) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην
έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το
αργότερο μέχρι τις 02.09.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.istanbulmodakonferansi.com/home.html

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

84 ΔΕΘ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ – HELEXPO.
Ημερομηνία: 07-15/ 09/2019.
Εκθέματα: Γενική Διεθνής Έκθεση
Πληροφορίες: Site: https://tif.helexpo.gr/ , τηλ: 2310291548
η

5 SEREXPO 2019
Πόλη: Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, Ε.Ο Θεσσαλονίκης Σερρών
Ημερομηνία: 25-29/ 09/2019
Εκθέματα: Γενική Έκθεση
Πληροφορίες: Site: http://www.eves.gr/ , Email:
eleftheriadou@eves.gr τηλ: 23210 99744
AUTOTEC EXPO 2019
Πόλη: mec Παιανίας, Αθήνα.
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Ανταλλακτικά, Επισκευή, Συντήρηση και Φροντίδα
Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων
Πληροφορίες: Site: www.be-best.gr , Email: v.georgaki@bebest.gr , τηλ: (0030) 2169390315
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου.
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
KAVALAEXPO 2019
Πόλη: Νέα Καρβάλη Καβάλας
Ημερομηνία: 27-30/ 09/2019
Εκθέματα: διεθνής έκθεση
Πληροφορίες: Site: www.kcci.gr , https://www.kavalaexpo.gr/
T: 2510 222212
10Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Δήμος Κατερίνης – Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη
Ημερομηνία: 27/09-02/ 10/2019
Εκθέματα: καινοτομία, εξωστρέφεια τοπικών προϊόντων.
Πληροφορίες: Site: www.champier.gr , Email:
info@champier.gr , τηλ: 23510 23211 εσωτ. 3 & 7, Φαξ:
23510 25124, Facebook:
https://www.facebook.com/Εμποροβιοτεχνική-ΕκθεσιακήΔραστηριότητα-Πιερίας-Κεντρικής-Μακεδονίας516116192256604/
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
Πόλη: Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση κλάδου κατασκευών
Πληροφορίες: http://buildexpogreece.com/
Η

7
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ: 210
9010040, e-mail: info@omind.gr
Η

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/el/truck-vanexpo/ , τηλ: 210 9010040, e-mail: info@omind.gr
ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου
Ημερομηνία: 6-9 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.php/g
r/

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)
AGROLAND19
Πόλη: Παιανία, Αττική . Ημερομηνία: 22-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωματικών
Φυτών
Πληροφορίες: Site: https://www.agroland-expo.gr/ , τηλ: +30
210 8056205, 207, e-mail: info3ek@otenet.gr
eCOMMERCE&DIGITAL MARKETING EXPO 2019
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Digital Marketing
Πληροφορίες:Site:https://www.ecdmexpo.com/index.php/e/,
τηλ:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
FIHAV HAVANA 2019
Πόλη: Αβάνα, Κούβα.
Ημερομηνία: 04-08 Σεπτεμβρίου 2019.
Εκθέματα: Γενική Έκθεση
Πληροφορίες: site: http://www.feriahavana.com/en/
SIGN ISTANBUL 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 19-22 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση βιομηχανικής διαφήμισης και ψηφιακής
τεχνολογίας εκτύπωσης
Πληροφορίες: https://en.signistanbul.com/
ISK – SODEX 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02 -05 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Θέρμανση, ψύξη
Πληροφορίες: site: http://www.sodex.com.tr/en
ISAF SAFETY & HEALTHY 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17 -20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Τομείς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας
Πληροφορίες: https://www.isaffuari.com/en/
ENTECH 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17 -20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Εμπορική έκθεση Περιβαλλοντικών
Τεχνολογιών, Αστικής Ανάπτυξης κτλ
Πληροφορίες:http://cnrcevrefuari.com/haberlersubpage.asp
x?NewsID=5128&ln=2
SHOEXPO
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 23 -25 Οκτωβρίου 2019.
Εκθέματα: Υποδήματα
Πληροφορίες: https://shoexpo.izfas.com.tr/index.php/tr/
ECO EXPO ASIA 2019
Πόλη: Χονγκ Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου -02 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής έκθεση για την προστασία του
περιβάλλοντος
Πληροφορίες:https://www.tradefairdates.com/Eco-ExpoAsia-M101/Hong-Kong.html
3RD INTERNATIONAL HOUSEWARES, ACCESSORIES,
SMALL HOME APPLIANCE BRANDS &
MANUFACTURERS FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 14-17 Νοεμβρίου 2019. Εκθέματα: Είδη
σπιτιού
Πληροφορίες:
https://www.expointurkey.org/exhibitions/home-concept-fair2019

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

518

517

521

520

516





"20/08/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ης
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΟΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3 ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.2313-320556"
26/08/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΛ.2306
26.08.2019
–
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ)
ΕΞΟΠΛ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
(Η/Υ,
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)
3ΗΣ
ΥΓ.ΠΕΡ.
ΤΗΛ.2313320537
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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.

