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Πρόσκληση από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος
για
υποβολή
προτάσεων
χρηματοδότησης
έργων
ενεργειακής
αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, προστασίας περιβάλλοντος
και αστικής ανάπτυξης μέσω του «Ταμείου
Υποδομών»
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ένας εκ των
Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών του
Ταμείου
Υποδομών
(ΤΑΜΥΠΟΔ)
δημοσιεύει
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη
χρηματοδότηση έργων που θα συμβάλλουν στην
επίτευξη των ακόλουθων Θεματικών Στόχων:
- Θ.Σ. 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς».
- Θ.Σ. 6 «Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος
και
προώθηση
της
αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων».
Το χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα προσφερθεί
μέσω της χρήσης των πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι
δανειακά κεφάλαια απ’ ευθείας στους Τελικούς
Δικαιούχους με τους οποίους θα συμβληθεί η ΕΤΕ.
Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ ανέρχονται σε 450 εκ. ευρώ
και προέρχονται κατά 200 εκ. ευρώ από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
(ΕΔΕΤ)
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, κατά 200 εκ. ευρώ από το
Ελληνικό
Δημόσιο
(Πρόγραμμα
Δημοσίων
Επενδύσεων) και κατά 50 εκ. ευρώ από
ανακτώμενους
πόρους
του
Μέσου
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) «JESSICA» που
λειτούργησε την Προγραμματική Περίοδο 2007‐2013.
Η εκταμίευση των πόρων από το ΤΑΜΥΠΟΔ προς
τους Τελικούς Δικαιούχους πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2023. Περισσότερες
πληροφορίες: https://www.nbg.gr/el/corporate/projectfinance/tamio-ypodomon
Συμπληρωματική πρόσκληση για επιταγή αγοράς
βιβλίων
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
καλεί
τους
ενδιαφερόμενους
παρόχους
βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών
Αγοράς Βιβλίων 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί έως
την 31.12.2019, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις από
την 24.09.2019 έως την 14.10.2019. Οι αιτήσεις θα
υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ από
πιστοποιημένους
χρήστες.
Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του
Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr ., όπου έχουν αναρτηθεί η
αρχική και η συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση.
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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
ης
του 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
2310241383 .
Το πρώτο Φεστιβάλ Καριέρας | Job Fair του SolidarityNow
γεγονός

είναι

Το SolidarityNow, στο πλαίσιο του Προγράμματος SIRIUS, σας
προσκαλεί στο διήμερο Φεστιβάλ Καριέρας | Job Fair που
διοργανώνει στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, στο
Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων (Blue Refugee Center - Ιωάννη
Κωλέττη 25Δ, στη Θεσσαλονίκη), για να φέρει κοντά πρόσφυγες,
μετανάστες και αιτούντες άσυλο με εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Eίσοδος ελεύθερη. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία
της οργάνωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων της, που έχει ως
σκοπό να διασυνδέσει ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας με το νέο
εργασιακό περιβάλλον και να ενημερώσει και να διευκολύνει τους
Έλληνες εργοδότες για το πώς να προσεγγίσουν την ευάλωτη ομάδα
των προσφύγων και μεταναστών. Το πρόγραμμα SIRIUS
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται σε 7
χώρες (Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ελβετία και το
Ηνωμένο Βασίλειο). Στόχος του προγράμματος είναι να εξετάσει
δυνατότητες ένταξης προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών
στην αγορά εργασίας των χωρών αυτών.
Για περισσότερες
πληροφορίες: Ελένη Σταματούκου, Υπεύθυνη Τύπου & Εκδηλώσεων,
Βόρεια
Ελλάδα
|
SolidarityNow,
email:
estamatoukou@solidaritynow.org | τηλ. 2310 501040, 6977 766742.
Facebook: SolidarityNow , Twitter: @Solidarity_Now , Instagram:
Solidarity_Now. Site: www.solidaritynow.org

«Επιστήμη για όλους – επιστήμη για ΣΕΝΑ! H
Βραδιά του Ερευνητή 2019 με διοργανωτή το
ΕΚΕΤΑ και την υποστήριξη της ΑΖΚ και φέτος στη
Θεσσαλονίκη!»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
σας
καλωσορίζει
στο
νέο
επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco
Certified Network Associate) 200-301

Για μία ακόμη χρονιά το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) διοργανώνει τη
Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου
2019 και σας προσκαλεί στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης (κτίριο Μ2) προκειμένου να ζήσετε μία
ξεχωριστή Βραδιά γεμάτη έρευνα, επιστημονικά
πειράματα, καλλιτεχνικά δρώμενα και μουσική. Η
Βραδιά του Ερευνητή θα ανοίξει τις πύλες της στις
17:00. Επισκέπτες όλων των ηλικιών θα δουν από
κοντά τη διαδραστική έκθεση τεχνολογιών του ΕΚΕΤΑ
και θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τους
ερευνητές του Κέντρου. Μεταξύ άλλων, θα
ενημερωθούν για την πλατφόρμα Activage IoT που
παρακολουθεί τις δραστηριότητες και την κατάσταση
της υγείας ηλικιωμένων εντός σπιτιού. Θα μάθουν για
εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής που βοηθούν στην
ανίχνευση παραποιημένου περιεχομένου στο διαδίκτυο
καθώς και για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν
κρίσεις από ακραία φυσικά φαινόμενα. Θα
διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο η μηχανική
όραση μπορεί να προσφέρει βοήθεια στην
καθημερινότητα των ανθρώπων με μειωμένη όραση,
όπως όταν ψωνίζουν στο super market. Ακόμη, θα
ενημερωθούν πώς χάρη στην ανάπτυξη ειδικού τύπου
αισθητήρων που τοποθετούνται πάνω στο οδόστρωμα,
παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφάλειας
στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Θα περιηγηθούν στο
Εικονικό Μουσείο για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων
αγγίζοντας τα εύθραυστα θραύσματα του πρώτου
ανθρώπινου υπολογιστή ενώ θα παρατηρήσουν τις
αλλαγές στην επιφάνεια της γης μέσω πληθώρας
δορυφόρων! Επιπλέον, θα δουν από κοντά εναέρια κι
επίγεια ρομποτικά συστήματα για την παρακολούθηση
της αγροτικής παραγωγής και θα ενημερωθούν για το
δίκτυο εξατομικευμένης ιατρικής. Παράλληλα, οι
επισκέπτες της Βραδιάς θα συμμετάσχουν σε
πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Οι μικροί
επισκέπτες θα αποκτήσουν γνώσεις για την
επαυξημένη πραγματικότητα μέσω της ζωγραφικής, θα
γνωρίσουν την εκπαιδευτική ρομποτική και τους
αυτοματισμούς και θα λάβουν μέρος σε παιχνίδια
μνήμης για το ανοσοποιητικό σύστημα. Θα
«κυνηγήσουν» το ρεύμα και θα μάθουν την ιστορία του
πλανήτη Γη. Θα διασκεδάσουν με τον Καραγκιόζη
Αστροναύτη και με Θέατρο Δρόμου. Κατά τη διάρκεια
της Βραδιάς θα πραγματοποιηθεί και φέτος το
πρωτότυπο δρώμενο «The Street Value of Science»,
ένας ζωντανός διάλογος επιστήμης/τεχνολογίας και
μουσικής, όπου ο Θανάσης Κωνσταντόπουλος από το
ΕΚΕΤΑ παρουσιάζει με απλό τρόπο επίκαιρα
ερευνητικά θέματα που προκύπτουν από τις μεγάλες
προκλήσεις της εποχής, σε ένα χαλαρό και ευχάριστο
περιβάλλον πλαισιωμένα με ζωντανή μουσική από ένα
από τα δυναμικότερα Blues-Rock group της Ευρώπης,
τους «Νίκος Ντουνούσης και οι Backbone». Το Εθνικό
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογική Ανάπτυξης, πέραν
της διοργάνωσης της εκδήλωσης στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, συντονίζει τις εκδηλώσεις της «Βραδιάς
του Ερευνητή», σε συνεργασία με τους τοπικούς
διοργανωτές, στις παρακάτω πόλεις: Αθήνα (Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Ηράκλειο (Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας), Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών), Λάρισα
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Ρέθυμνο (Ελληνικό
Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο).
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επισκεφθούν
το
site
της
εκδήλωσης:
www.researchersnight.gr. Η Βραδιά του Ερευνητή θα
πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΩΣ
01/10/2019.
Το
πρόγραμμα
«Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301»
έχει διάρκεια 132 ώρες και καλύπτει διεξοδικά τα πλέον απαραίτητα
θέματα Δικτύων Η/Υ, από εισαγωγικές έννοιες έως και σύνθετες
εφαρμογές, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτική κατάρτιση. Οι
σπουδαστές αποκτούν υψηλό επίπεδο σε μεγάλο εύρος γνώσεων στο
αντικείμενο των δικτύων, από βασικές έννοιες δρομολόγησης και
μεταγωγής μέχρι υψηλού επιπέδου τεχνολογίες διασύνδεσης. Οι
καλυπτόμενες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να
σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν, να λειτουργούν και να συντηρούν δίκτυα
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και δίκτυα μεγάλων εταιριών
ή εταιριών παροχής υπηρεσιών με χρήση νέων τεχνολογιών. Για τη
διεξαγωγή
του
προγράμματος
χρησιμοποιούνται
τεχνικές
τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να
παρακολουθεί από απόσταση το πρόγραμμα. Η επιτυχής ολοκλήρωση
του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού
Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά
Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://learning.uth.gr/cisco-certified-network-professional-ccnp-routingswitching-route/
Ενημερωτική εκδήλωση για την οικονομία της Μολδαβίας.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε
συνεργασία με την Πρεσβεία της Μολδαβίας στην Αθήνα, θα
πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση για την οικονομία της
Μολδαβίας και θα υποδεχθεί, σε αυτό το πλαίσιο, Μολδαβική
Αντιπροσωπεία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της
Μολδαβίας, την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.30 στο ΕΒΕΑ (
ος
Ακαδημίας 7, 5 όροφος).
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων
επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που
παρουσιάζει η αγορά της Μολδαβίας, ενώ στη συνέχεια θα
πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές επαφές (B2B meetings) μεταξύ
Ελλήνων και Μολδαβών επιχειρηματιών, με σκοπό την ενίσχυση της
διμερούς συνεργασίας.
Οι επιχειρήσεις από την Μολδαβία δραστηριοποιούνται στον κλάδο
συσκευασίας τροφίμων.
Αναλυτικά στοιχεία για την οικονομία της Μολδαβίας μπορείτε να
βρείτε στο σύνδεσμο : http://invest.gov.md/.
Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την
εκδήλωση και να έχετε επαφές με τους Μολδαβούς επιχειρηματίες,
παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το Δελτίο
Συμμετοχής έως την Δευτέρα 7 Οκτωμβρίου 2019. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλ: 210 3382342, 210 3382466- Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων του ΕΒΕΑ.
th

12 International Conference on Energy and Climate Chage, 9-11
of October 2019, Athens
Το 12th International Conference on Energy and Climate Chage θα
πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
στις 9-11 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα-Ελλάδα. Έχει τεθεί υπό την
αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου
(ΟΣΕΠ) και των ακαδημαϊκών επιπτώσεων των Ηνωμένων Εθνών
(UNAI).Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στο 6ο Φόρουμ «Green
Energy Investments»). Η δεύτερη μέρα "Scientific Sessions " είναι
αφιερωμένη στις παρουσιάσεις και στις συζητήσεις που έχουν σχέση
με θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.
Τέλος, η τρίτη μέρα διαμορφώνεται ως «Brokerage session», η οποία
θα συγκεντρώνει τους ενδιαφερόμενους στην αγορά και θα τους
διευκολύνει να παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους (έργα και
προγράμματα) και να συζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Για
πληροφορίες
εγγραφής
επισκεφθείτε:
https://promitheasconference.wordpress.com/fees/

Ένατη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής
Συνέλευσης (DGV IX) από Τρίτη, 5 Νοεμβρίου, έως
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019 στο Έρντινγκ (Erding)
«ΝΕΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ για πιο δυναμική τοπική
αυτοδιοίκηση Νέοι δρόμοι για πιο ισχυρή Ευρώπη»
Ένατη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής
Συνέλευσης (DGV) η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις
5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2019 στο Έρντινγκ (Erding) της
Βαυαρίας.
Αυτό που χαρακτηρίζει το Έρντινγκ είναι η επιτυχής
σύνδεση του σύγχρονου με το παραδοσιακό, μια
σύνδεση ορατή σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής.
Ως πλέον επιτυχημένο παράδειγμά της μπορεί να
θεωρηθεί η Παλιά Πόλη που αποκαταστάθηκε με μεράκι
και αποπνέει μιαν αίσθηση αρμονίας η οποία προκύπτει
μέσα από την στενή επαφή της μοντέρνας πόλης με την
μεγάλη της ιστορία ως δουκικής πόλεως της Άνω
Βαυαρίας.
Ακόμη και η ηλικιακή δομή αντανακλά ισορροπία: στους
κόλπους ενός από τους νεότερους πληθυσμούς της
Γερμανίας η πείρα και ο νεανικός ενθουσιασμός δεν
αλληλοαποκλείονται, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται.
Επί του παρόντος η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με
μεγάλες
προκλήσεις,
με
τους
φόβους
της
παγκοσμιοποίησης,
με
την
πιεστική
ανάγκη
προσαρμογής στην ψηφιακή εποχή, με την ενεργειακή
μετάβαση. Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση μιας
υποτιθέμενης διάσπασής της. Οι εξελίξεις αυτές έχουν
αντίκτυπο και στους δήμους της Ευρώπης. Αλλά αυτήν
την Ευρώπη με όλα τα προτερήματά της, τις ελευθερίες
της και την ποικιλία της αξίζει να την υπερασπίσουμε.
Και πού μπορεί αυτό να επιτευχθεί καλύτερα, αν όχι
στον πυρήνα της δημοκρατίας – τους δήμους;
Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι μια μοναδική
προσπάθεια στην Ευρώπη. Εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης από τις δύο χώρες συναντιούνται,
ανταλλάσσουν γνώσεις, αναζητούν λύσεις, στήνουν
προγράμματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο γεννιούνται φιλίες
που διαρκούν στον χρόνο. Έτσι, στους κόλπους της
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης η ιδέα της ενωμένης
Ευρώπης γίνεται βιωμένη πραγματικότητα.
Η Γερμανία και η Ελλάδα συναντιούνται ως ίσος προς
ίσον και αξιοποιούν τα θετικά παραδείγματα από την
καθημερινότητα
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
προκειμένου να συμβάλουν σε δομικές βελτιώσεις στις
δύο χώρες. Με την συμμετοχή τοπικών κεντρικών
οργανώσεων των δύο χωρών καθώς και των πολιτικών
ιδρυμάτων, η Συνδιάσκεψη προσφέρει ένα άκρως
ενδιαφέρον πρόγραμμα που περιλαμβάνει εργαστήρια
με θεματολογία σχετικά με την αυτοδιοικητική πολιτική,
επιμορφωτικές εκδρομές στην περιοχή του Έρντινγκ και
ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με προγράμματα
στήριξης στον χώρο των ελληνογερμανικών σχέσεων.
Στην Συνδιάσκεψη θα συζητηθεί και θα προαχθεί το
θέμα της θεσμοποίησης της Ελληνογερμανικής
Συνέλευσης, το οποίο ήδη μας απασχολεί. Ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί στην εμβάθυνση και δρομολόγηση
εταιρικών σχέσεων μεταξύ δήμων.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν στην διάθεσή τους ικανό
χρόνο για προσωπική ανταλλαγή εμπειριών και διάλογο.
Το οριστικό πρόγραμμα της Συνδιάσκεψης θα σας
αποσταλεί εγκαίρως. Λόγω περιορισμένου αριθμού
θέσεων συμμετεχόντων παρακαλούμε να δηλωθεί
συμμετοχή μέχρι τις 30/9/2019 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://mi3.lambdalogic.de/forms/DGV2019G.do
Συμπλήρωση στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες και
κεφαλαία γράμματα, όπως ακριβώς αναγράφονται στην
αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο. Για
περισσότερες πληροφορίες:site: www.grde.eu, email:
info@grde.eu .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 05-08 Νοεμβρίου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή
στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης EXPOSHOES 2019 Για
παπούτσια, τσάντες, ζώνες και πρώτες ύλες, στην
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 05 - 08 Νοεμβρίου 2019.
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο
νύχτες με πρωινό, το κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον
εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά καθώς και δωρεάν
εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση. Τα μέλη του ΕΤΕΕ μπορούν
να επισκεφθούν όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του
έτους εντελώς δωρεάν. 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. Με
την επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70 €/
άτομο ή 120 για δύο άτομα,
το ανωτέρω ποσό αφορά
οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η συμμετοχή στην έκθεση για
παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι έως δύο άτομα. Η
κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό
120002002011660 (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011
660). Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ: 211
7000264-7, e-mail: info@etee.gr, fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Έκθεση MECSPE BARI (2830.11.2019, Μπάρι-Ιταλία) Τεχνολογίες για την Καινοτομία –
Βιομηχανίες 4.0
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια
της Διεθνούς Εκθέσεως MECSPE BARI (28-30.11.2019
https://www.mecspebari.it/it/) , θα πραγματοποιήσει στo Μπάρι
(Ιταλία) μια επιχειρηματική αποστολή. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί
μία νέα έκδοση για την αγορά της Κεντρικής και Νότιας Ιταλίας και
για την περιοχή της Μεσογείου δίνοντας την ευκαιρία σε
επιχειρήσεις για δικτύωση και παρέχοντας την δυνατότητα
πρόσβασης σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού για ένα
έξυπνο εργοστάσιο, μέσα από μαθήματα αφιερωμένα στα βασικά
θέματα της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η
αναχώρηση από την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ είναι προγραμματισμένη για
την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου από το αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’ με
επιστροφή το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019. Απαιτείται δήλωση
συμμετοχής όπου θα πρέπει να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας τα
οποία θα αξιολογηθούν από τους υπεύθυνους της έκθεσης.
Προσοχή: Οι θέσεις είναι πολύ περιορισμένες και θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Για τις επιχειρήσεις που θα
δηλώσουν συμμετοχή, το Ελληνο – Ιταλικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης προσφέρει το ακόλουθο πακέτο υπηρεσιών που
ανέρχεται στην προνομιακή τιμή των 350,00 Ευρώ+24% Φ.Π.Α.
για 1 άτομο από την κάθε εταιρεία και περιλαμβάνει: •Αεροπορικό
εισιτήριο. •Φιλοξενία για 3 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό και δείπνο
στο ξενοδοχείο για ένα (1) άτομο. •Μεταφορά από το αεροδρόμιο
στο ξενοδοχείο και καθημερινά από το ξενοδοχείο στην έκθεση. •
Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα στην έκθεση . •Δωρεάν
είσοδο στην έκθεση. •Κατάλογο εκθετών. •Συναντήσεις b2b με
αντίστοιχες ιταλικές εταιρείες. •Διερμηνέα μόνο αν δεν ομιλείτε την
Αγγλική ή την Ιταλική γλώσσα .
Η προαναφερθείσα τιμή ισχύει για την δεδομένη χρονική στιγμή.
Αν υπάρξει καθυστέρηση στην κράτηση, το κόστος ενδέχεται να
αυξηθεί. Η δήλωση συμμετοχής θα είναι έγκυρη εφόσον
πραγματοποιηθεί το έμβασμα για την συμμετοχή στον κάτωθι
λογαριασμό:
ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EFG Eurobank Ergasias , IBAN GR 830260
12200 0047020 0047440, SWIFT: ERBKGRAA. Σε περίπτωση
που θέλετε για δικούς σας λόγους να ακυρώσετε την συμμετοχή
σας στην αποστολή, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της
Θεσσαλονίκης θα προβεί στις απαραίτητες κρατήσεις χρημάτων,
λόγω προστίμου που επιβάλουν τόσο οι αεροπορικές εταιρείες
για ακυρώσεις εισιτηρίων όσο και τα ξενοδοχεία. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε
με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο κα Μπέττυ Μακρή (Τηλ:
2310.947744,947844 ή μέσω e-mail betty@italchamber.gr) .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 05-10 Νοεμβρίου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
«Furniture 2019» επίπλων, προϊοντων σχεδίασης κτλ, στην
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 05- 10 Νοεμβρίου 2019
και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις CNR Expo. Το
Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο
νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην
έκθεση και μεταφορά από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο
& επιστροφή. 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.
Τα μέλη του ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν όσες εκθέσεις
επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς δωρεάν. Με την
επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70 €/
άτομο ή 120 για δύο άτομα. Το ανωτέρω ποσό αφορά
οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η συμμετοχή στην έκθεση
για παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι έως δύο
άτομα. 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 .
ο

Πρόσκληση στο 1 Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Αίγειου, Πρόβειου
Κρέατος και Τοπικών Προϊόντων
Το 1ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Αίγειου, Πρόβειου Κρέατος και
Τοπικών Προϊόντων θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Βασιλικά
στον Δήμο Θέρμης από 27-29 Σεπτεμβρίου 2019. Η τελετή
έναρξης θα πραγματοποιηθεί στο αθλητικό κέντρο Βασιλικών
την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στις 18.00.

Ετήσιο
Συνέδριο
ΣΕΤΕ
«Redefining
Realities:
#someREACTdifferent»: Οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις,
οδηγός των εξελίξεων στον τουρισμό
Στις 17 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο
συνέδριο του ΣΕΤΕ με τίτλο: «Redefining Realities:
#someREACTdifferent».
Σε
συνέχεια
της
ιδιαίτερα
επιτυχημένης διοργάνωσης της προηγούμενης χρονιάς, που
έθεσε τις βάσεις της συζήτησης για τη μεταβατική και τη
δημιουργική περίοδο στην οποία βρίσκεται η τουριστική
βιομηχανία παγκοσμίως, το φετινό συνέδριο του ΣΕΤΕ θα
επιχειρήσει
να
επαναπροσδιορίσει
την
τουριστική
πραγματικότητα με πυξίδα τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις και τις
σύγχρονες προτεραιότητες των τουριστικών επιχειρήσεων. Το
συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton Athens,
σε συνεργασία με την TOPOSOPHY, εταιρεία συμβούλων
στον τομέα της διαχείρισης/προώθησης προορισμών και
διοργάνωσης special events, και τη «weareJARVIS», το
content studio του φορέα καινοτομίας και ψηφιακού
μετασχηματισμού
«Found.ation». Για
περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε το http://conference.sete.gr/. Για να
δηλώσετε
συμμετοχή,
ανατρέξτε
στο
σύνδεσμο:
https://www.eventora.com/en/Events/sete-annual-conference.

Διεθνείς Εκθέσεις
CHICOTAT
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση σοκολάτας
Πληροφορίες: hafizmustafa.com
EKSPOSHOES
Ημερομηνία: 5-8 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Εκθέματα: Έκθεση υποδημάτων
Πληροφορίες: http://www.eksposhoes.com/
FURNITURE ISTANBUL
Ημερομηνία: 5-10 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Εκθέματα: Έκθεση επίπλων
Πληροφορίες: www.etee.gr, τηλ: 211 7000264-7,
info@etee.gr , fairs@etee.gr

e-mail:

AEGEAN BUILD – INDUSTRY SUMMIT
Ημερομηνία: 7-10 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Εκθέματα: τεχνολογίες κατασκευής
Πληροφορίες: http://www.tuyap.com.tr
THE BIG 5SHOW DUBAI
Πόλη: Ντουμπάϊ, ΗΑΕ
Ημερομηνία: 25-28 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Δομικά υλικά
Πληροφορίες: site: www.thebig5.ae
BURSA METAL AND SHEET PROCESSING EXHIBITION
Πόλη: Προύσα, Τουρκία
Ημερομηνία: 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση επεξεργασίας μετάλλων και φύλλων
Πληροφορίες:
site:
http://ekspermetal.com/en/steelproducts/aluminium/?gclid=EAIaIQobChMIn9Pu_tiT5AIVRtiyC
h0b6Ak6EAAYASAAEgKHGfD_BwE
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ RENEXPO®
Πόλη: Σκόπια. Ημερομηνία: 03-04 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση υδάτων
και στερεών αποβλήτων
Πληροφορίες: site: http://www.renexpo-nmk.com
ISEC
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 04-07 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα:
εξοπλισμό εθνικής ασφάλειας,
τεχνολογιών
Πληροφορίες: site: http://www.i-sec.info/

έκθεση

PLAST EURASIA (ONLY MEMBERS)
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 04-07 Δεκεμβρίου 2019
η
Εκθέματα: 27 Διεθνής Έκθεση για πλαστικές συσκευασίες,
μηχανήματα, καλούπια
Πληροφορίες: site:
http://plasteurasia.com/en/onlineticket?gclid=EAIaIQobChMI4v2ai9qT5AIVQJ3Ch1mswMTEAAYASAAEgLdiPD_BwE

Το 2ο διεθνές συνέδριο Αγροτεχνολογίας AgriBusiness Forum για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
αγροδιατροφικής αλυσίδας στην ψηφιακή εποχή, διεξάγεται στις Σέρρες 31/10-2/11/2019
Κόμβος δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης από διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής, ευρωπαϊκής και
διεθνούς γεωργίας, το συνέδριο αναδεικνύει, το μέλλον της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής γεωργικών προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας σε συνέδρους υψηλού επιπέδου από καινοτόμες επιχειρήσεις, αγρότες, παραγωγούς, τράπεζες και φορείς του
ιδιωτικού & δημοσίου τομέα. Οι συνεδρίες αιχμής του AgriBusiness Forum επικεντρώνονται στην ευφυή γεωργία, στις νέες
τεχνολογίες, στα logistics, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στη νέα ΚΑΠ, στην ενέργεια, πιστοποίηση, στην ασφάλεια των τροφίμων και
στην διασύνδεση επιστήμης-έρευνας και αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες: Κα Μάγκου Χριστίνα, christina.mangou@georoutes.com, Κα Κωστοπούλου Έλενα, sales@geo-routes.com

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)

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

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2019.
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες:
site:
http://www.supplychainexpo.gr/el/truck-van-expo/
, τηλ:
210 9010040, e-mail: info@omind.gr

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/ΕμποροβιοτεχνικήΕκθεσιακή-Δραστηριότητα-Πιερίας-Κεντρικής-Μακεδονίας516116192256604/
Η

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
Πόλη: Άρτα
Ημερομηνία: 27/09-03/ 10/2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: Site: www.e-artas.gr , Email: info@e-artas.gr , τηλ:
26810 28728
ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πόλη: Πλατεία Κοτζιά - Δημαρχείο,Αθήνα
Ημερομηνία: 28/09-06/ 10/2019
Εκθέματα: Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας
Πληροφορίες: Αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα www.pagritiaekthesi.gr ή
επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 2810213318 & 6932430433.
FOODTECH 2019
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12– 14 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: τεχνολογίες παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας,
αποθήκευσης και διακίνησης Τροφίμων & Ποτών.
Πληροφορίες:
https://foodtech.gr/?gclid=EAIaIQobChMI_96Ds_bt5AIVmeF3
Ch2FDwbgEAAYASAAEgIkAfD_BwE
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
Πόλη: Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση κλάδου κατασκευών
Πληροφορίες: http://buildexpogreece.com/
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 19-21/ 10/2019 (αλλαγή ημερομηνίας)
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου.
Ημερομηνία: 6-9 Νοεμβρίου 2019. Εκθέματα: έκθεση
αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.php/gr/
Η

7
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ: 210
9010040, e-mail: info@omind.gr

&

Η

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ALFAEXPO
Πόλη: Τρίπολη.
Ημερομηνία: 13-17 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: www.peloponnisosexpo.gr
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

Ζήτηση Έλληνα εξαγωγέα αποξηραμένων φύλλων
ελιάς για ιχθυοτροφές
Συνεργασία με ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις οι
οποίες διαθέτουν το προϊόν «αποξηραμένα φύλλα ελιάς»
ζητάει η ιαπωνική εταιρεία Andes Trading (www.andestrading.co.jp/). Η εταιρία ιδρύθηκε το 1955, και
ενδιαφέρεται να εισάγει αποξηραμένα φύλλα ελιάς τα
οποία προορίζονται για ιχθυοτροφές σύμφωνα με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά: πάνω από 7% ελευρωπαΐνη,
κατά προτίμηση πράσινου χρώματος, χωρίς ή με ελάχιστα
υπολείμματα ζημιογόνων ουσιών από φυτοφάρμακα, σε
συσκευασίες
1MT
(περιγράφεται
στον
ιστότοπο:
https://www.alibaba.com/product-detail/100-virgin-pp-1mt2ton_50045483990.html?spm=a2700.7724857.normalList.1
7.e882796exncBiH&s=p
).
Ο κωδικός
εναρμονισμένης ονοματολογίας του προϊόντος θα είναι
υποκατηγορία της εξαψήφιας δασμολογική κλάσης:
23.06.90,
του
εναρμονισμένου
συστήματος.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
θα
μπορούσατε
να
απευθυνθείτε στον ενδιαφερόμενο Ιάπωνα εισαγωγέα στην
διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου: watanabe@andestrading.co.jp
ή με το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, στην
ηλεκτρονική Διεύθυνση: ecocom-tokyo@mfa.gr

Ζήτηση συνεργασίας από Τούρκικη εταιρεία
Η Τουρκική εταιρεία İhlas Holding εξειδικευμένη και
εδραιωμένη της τυπογραφίας δήλωσε ενδιαφέρον για
συνεργασία με ελληνική επιχείρηση. Για περισσότερες
πληροφορίες τα στοιχεία της επιχείρησης είναι: Διεύθυνση:
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi. Τηλέφωνο: +20 90 212
454 30 14. Φαξ: +90 212 454 34 84. Εmail:
info@ihlasmatbaacilik.com
.
WEB:
https://www.ihlas.com.tr/home

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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30/09/19 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΣΕΥΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ ΤΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΛ.23430-53206 EMAIL.33mktax@gmail.com

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

600

03/10/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΛ.210-8916212 E-MAIL.d11e@hcaa.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

586

03/10/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΥΠ,ΚΕΠ,ΚΑΛΜΗ,ΚΑΖΑΣ,ΚΑΧΙΟ
ΤΗΛ.210-8916212 E-MAIL.d11e@hcaa.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

584

04/10/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15000000-8, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ,
ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10
ΜΗΝΩΝ ΤΗΛ.26953-60606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
<<ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ>>

588

07/10/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» ΤΗΛ.2310381080 E-MAIL.424-gsnegrprom@army.gr

424 ΓΣΝΕ

585

08/10/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΛ.2310515960

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

595

08/10/19 ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ.2413504379 E-MAIL:gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
<<ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ>>

599

09/10/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.26953-60606 E-MAIL:grafprom@1547.syzefxis.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
<<ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ>>

590

10/10/19 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΣΙΟ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ (2020-2023),
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ
ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. - ΕΛΑΚΤ ΤΗΛ.2106551691 E-MAIL.gen_e2ii@navy.mil.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

589

14/10/19 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2413504379 E-MAIL.gnlpromithies@ghl.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
<<ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ>>

594

14/10/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΛ.2651007982 EMAIL:eediagon@cc.uoi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

598

14/10/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΛ. 25310-54497

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
<<ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ>>

582

18/10/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ) (CPV 33141510-8)» ΤΗΛ.2421351133

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
<<ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ>>

583

18/10/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»
(CPV 98310000-9) ΤΗΛ.2421351133

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
<<ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ>>

592

18/10/19 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

591

23/10/19 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΗΛ.2106551691 E-MAIL.gen_e2ii@navy.mil.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα(συνέχεια)
587
596

597

24/10/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΩΝ ΤΗΛ.210-8705010 E-MAIL.ypaa@haf.gr
25/10/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΩΝ
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ {ΚΟΥΚΕΤΑ = ΔΥΟ ΜΟΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ} ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΗΛ.210-8705010 E-MAIL:yppa@haf.gr
29/10/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΕΟΝ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛ.210-8705010 EMAIL:yppa@haf.gr





ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

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.

