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Γερμανοί
και
Έλληνες
ζαχαροπλάστες εν δράσει

εκπαιδευόμενοι

Ταξίδι στις γλυκιές…αλχημείες των ζαχαροπλαστείων της
Θεσσαλονίκης και εκπαίδευση στις σχολές του ΟΑΕΔ,
πραγματοποιούν
αυτές
τις
ημέρες
10
Γερμανοί
εκπαιδευόμενοι ζαχαροπλάστες.
Το ταξίδι των Γερμανών εκπαιδευόμενων ξεκίνησε το
προηγούμενο Σάββατο και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 17
Οκτωβρίου.
Το εκπαιδευτικό ταξίδι, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο
της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, που συνδιοργανώνουν το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επιμελητήριο
της Κολωνίας με τη στήριξη του ΟΑΕΔ και της
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
Τις 12 ημέρες της παραμονής τους στη Θεσσαλονίκη οι
Γερμανοί εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν Έλληνες σπουδαστές και να μοιραστούν γνώσεις
και εμπειρία, να παρακολουθήσουν, από κοινού, το
πρόγραμμα εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, να κάνουν μαθητεία σε
επιλεγμένα ζαχαροπλαστεία της πόλης, να ξεναγηθούν στα
αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης και να επισκεφτούν τη Βεργίνα.
Τους Γερμανούς εκπαιδευόμενους συνοδεύουν ο Olaf
Witteck, ζαχαροπλάστης-εκπαιδευτής και ο Bastian
Hermanns, υπεύθυνος διεθνών έργων του Επιμελητηρίου
της Κολωνίας.
Το εκπαιδευτικό ταξίδι θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της
Πέμπτης με μία αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, άκρως δημιουργική, καθώς θα
παρουσιαστούν γλυκά που θα ετοιμάσουν Γερμανοί και
Έλληνες εκπαιδευόμενοι. Υπεύθυνοι του προγράμματος
είναι ο διευθυντής της Επαγγελματικής Σχολής του ΟΑΕΔ
Ωραιοκάστρου, Ιωάννης Παπατσεχελίδης, ο αντιπρόεδρος
του ΒΕΘ και πρόεδρος της Συντεχνίας Καταστηματαρχών
Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, Μακάριος Παπαδόπουλος
και ο Δημήτρης Μπουτάσης από το γραφείο της
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να διοργανωθεί αντίστοιχο ταξίδι για Έλληνες
εκπαιδευόμενους ζαχαροπλάστες.

Παράταση
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/16
Όπως μας ενημερώνει η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες, παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής
αιτήσεων
Υπαγωγής
στο
καθεστώς
«Επιχειρηματικότητα
Πολύ
Μικρών
και
Μικρών
Επιχειρήσεων» του ν.4399/16 έως τη Δευτέρα 16
Δεκεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες στον
ιστότοπο
https://www.ependyseis.gr/news/anakoinosi_paratasis_mpm
_081019.pdf
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Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης
1.250
Εργαζομένων
σε
Ειδικότητες
του
Κλάδου
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας
Θαλασσοκαλλιέργειας
από
το
Επιμελητήριο
Αιτωλοακαρνανίας
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των στόχων
για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του
ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που έχουν τεθεί προς
επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
2014-2020, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου
Αγροδιατροφή
&
Βιομηχανία
Τροφίμων
–
Τομέας
Θαλασσοκαλλιέργειας»,
στο
πλαίσιο
του
ΕΠ
“Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020”, στον Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”. Η Πράξη στοχεύει στην
υλοποίηση
Προγραμμάτων
Κατάρτισης
(συνολικής
διάρκειας 80 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την
Πιστοποίηση
των
αποκτηθέντων
δεξιοτήτων
από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 1.250 εργαζόμενους,
ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε
όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Οι επιλεγμένες ειδικότητες
αφορούν τον κλάδο Αγροδιατροφής & Βιομηχανίας
Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας, ο οποίος
αποτελεί έναν από τους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας
της χώρας. Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης
περιλαμβάνει: Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίηση
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το Εκπαιδευτικό
Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής)
ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων
των κρατήσεων.
Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:
-Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού
ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών
-Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου
-Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του
Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της
επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα
της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες
συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική
απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό
επίδομα.
Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι
οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα
τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους
για συμμετοχή στην πράξη ως ωφελουμένων, λήγει την
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019. Για την υποβολή αίτησης
συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα,
ανατρέξτε στο σύνδεσμο https://oss.epimetol.gr/.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» Δράση 4.2.1:
«Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» Μεταποίηση, εμπορία ή
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στην Κεντρική
Μακεδονία
Επιλέξιμοι κλάδοι: Κρέας - πουλερικά - κουνέλια, γάλα,
αυγά, σηροτροφία - μελισσοκομία - σαλιγκαροτροφία διάφορα ζώα, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα,
οίνος, οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, άνθη,
φαρμακευτικά
και
αρωματικά
φυτά,
σπόροι
και
πολλαπλασιαστικό υλικό, ξύδι. Στόχοι της δράσης, μεταξύ
άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
παραγόμενων προϊόντων, η ενσωμάτωση διαδικασιών
καινοτομίας, φιλικών προς το περιβάλλον και χρήση νέων
τεχνολογιών και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων
εργασίας και η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Σε ποιους
απευθύνεται: Κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση
τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις
επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας,
της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
Περίοδος υποβολής: από 20/9/2019 έως 19/12/2019 (ώρα
11:00πμ). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς τη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Κ.Μ.,
ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr ,
καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας. Είδος
ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση. Ποσά και ποσοστά
στήριξης:
Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1
ανέρχεται έως 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Το
ποσοστό της έντασης ενίσχυσης προσαυξάνεται άπαξ κατά
20 ποσοστιαίες μονάδες μόνο στην περίπτωση δράσεων
που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών
στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1., υπό τον όρο ότι η ανώτατη
συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%. Οι
συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών που επιθυμούν να
ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης οργάνωσης
παραγωγών, προσκομίζουν σχετική απόφαση με το
ποσοστό
χρηματοδότησής
τους,
προκειμένου
να
υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης που θα
λάβουν από το ΕΓΤΑΑ. Τα όρια του αιτούμενου
προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:
Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός: 100.000,00 €.
Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός: 599.999,99 €.
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ενισχύονται οι περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19
(CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020. Όροι και
προϋποθέσεις: Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες
προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού,
με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και
δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής
προϋποθέσεις/εξαιρέσεις: Η αίτηση στήριξης αφορά έναν
από τους επιλέξιμους κλάδους. Η αίτηση στήριξης αφορά
παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της
Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του
Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση
ελαιοτριβείων. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείου.
Τι χρηματοδοτείται: Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών
υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας,
όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν
υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό
αυξάνεται στο 15%.Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
Αγορά,
μεταφορά
και
εγκατάσταση
εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο

βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
Αγορά καινούργιων οχημάτων. Απόκτηση πιστοποιητικών
διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς. Δαπάνες
εξοπλισμού επιχείρησης. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας. Άυλες δαπάνες
όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου
σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη
διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
Προϋπολογισμός: € 2.000.000. Πληροφορίες - Στοιχεία
επικοινωνίας: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Αγροτικής
Οικονομίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://pkm.gov.gr/ Διεύθυνση
26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη, Ιωάννης Υψηλός: Τηλ.
2313 330430, email: i.ipsilos@pkm.gov.gr, Ευαγγελία Γιασεμή:
Τηλ. 2313 330394, email: e.giasemi@pkm.gov.gr. Ιστοσελίδα
δημοσίευσης http://tinyurl.com/y3fxtpk9 .

Πρόσκληση
στο
11ο
συνέδριο
γυναικείας
επιχειρηματικότητας Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου
16-18/10/2019 Άρτα
Το Επιμελητήριο Άρτας διοργανώνει σε συνεργασία με το AIC
Forum των Επιμελητηρίων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και
Ιουνίου, το 11ο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με
τομεακό θέμα: «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Βιώσιμη Ανάπτυξη
και Εναλλακτικός Τουρισμός» , το οποίο και θα πραγματοποιηθεί
στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Άρτας, στις 16-17
Οκτωβρίου 2019. Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Άρτα όπου και θα έχουν την
ευκαιρία να συμμετέχουν εκπρόσωποι και επιχειρηματίες από 41
Επιμελητήρια – μέλη του Forum, που προέρχονται από τις χώρες
Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Ιταλία, Κροατία, Μοντενέγκρο,
Σερβία, Σλοβενία και Ελλάδα. Η εκδήλωση φέρνει κοντά
επαγγελματίες, επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς και πολίτες
που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από
όλες τις περιοχές που βρέχονται από την Αδριατική και την Ιόνιο.
Το 11ο Συνέδριο θα εστιάσει στη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα,
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις διάφορες όψεις του εναλλακτικού
τουρισμού» στοχεύοντας στο να δώσει νέες προοπτικές και να
ενδυναμώσει το έργο και το ρόλο των γυναικών επιχειρηματιών
που στις περιοχές της Αδριατικής και Ιονίου. Στο τέλος του
συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να
επισκεφθούν τον Αμβρακικό Κόλπο, μία περιοχή με πλούσιο
φυσικό πλούτο, προκαλώντας ιδέες και σκέψεις για δράση στον
τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και ξενάγηση στα
βυζαντινή και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Σημειώνεται,
πως η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η αγγλική, με
ταυτόχρονη δυνατότητα διερμηνείας στην πλειοψηφία των
ενοτήτων του Συνεδρίου. Δηλώστε τη συμμετοχή σας στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://www.forumaic.org/events/11thcongress-womens-entrepreneurship-of-adriatic-and-ionian-area/.
Πληροφορίες:
Χριστίνα
Μανιφάβα,
Ειδικός
Συνεργάτης
Επιμελητηρίου Άρτας, Τηλ.: 26810 28728, Email: info@e-artas.gr
.
Νέα διαδικασία στις εισαγωγές σιταριού, καυσίμων και
φαρμάκων στον Λίβανο
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών
απέστειλε
στο
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική πληροφόρηση από το Γραφείο
ΟΕΥ Βηρυτού (έγγραφο με Α.Π. Φ. 2651/02.10.2019), έγγραφο σε
ηλεκτρονική μορφή, που αφορά την ανακοίνωση, από την Τράπεζα
του Λιβάνου, νέας διαδικασίας για τη ρύθμιση της χρηματοδότησης
των εισαγωγών σιταριού, καυσίμων και φαρμάκων στην χώρα
(βενζίνη, μαζούτ και φυσικό αέριο) από την 1η Οκτωβρίου τ.ε.
Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι διανομείς και οι
τράπεζές τους υποχρεώνονται να επικυρώσουν τις εντολές τους
από την Κεντρική Τράπεζα του Λιβάνου (LBD). Το εν λόγω
έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
στο πεδίο πληροφοριακό υλικό, ειδήσεις.

Ενημερωτική
Εκδήλωση
για
το
Eπιδοτούμενο
πρόγραμμα
«Κατάρτιση
και
πιστοποίηση
επιστημονικών/τεχνικών στελεχών στη βιομηχανία
τροφίμων και την περιβαλλοντική διαχείριση», στο
ΕΒΕΘ, 16.10.2019
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
συνδιοργανώνει με το Περ/κό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής
Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών ΠΤΚΔΜ/ΕΕΧ,
ενημερωτική εκδήλωση, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 2ος ορ), την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου
2019 και ώρες 17:30-19:30, για το επιδοτούμενο πρόγραμμα
«Κατάρτιση και πιστοποίηση επιστημονικών/τεχνικών
στελεχών στη βιομηχανία τροφίμων και την περιβαλλοντική
διαχείριση» και δικαιούχο την ΕΕΧ.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η στοχευμένη
επαγγελματική κατάρτιση - και η αντίστοιχη πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων - 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους), στα
ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα, με άμεση θετική
επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους
ικανότητας:
1.
Επιστημονικοί/Τεχνικοί
Υπεύθυνοι
Επιχειρήσεων
Τροφίμων
και
Ποτών
2.
Επιστημονικοί/Τεχνικοί
Υπεύθυνοι
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους που, ως προς
το εκπαιδευτικό επίπεδο, πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον:
Πτυχιούχοι
Χημικοί
ή/και
Πτυχιούχοι
Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών,
Επιστημών Υγείας, Περιβάλλοντος καθώς και Πολυτεχνικών
Σχολών.
Η κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, θα πραγματοποιηθεί εκτός
ωραρίου εργασίας και για τη συμμετοχή σ΄αυτήν
προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα (400,00
ευρώ/80 ώρες ).
Οι ενδιαφερόμενοι για την παρουσίαση του ανωτέρω
προγράμματος, η συμμετοχή στην οποία είναι δωρεάν,
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την on line δήλωση
συμμετοχής
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5OE0sUT0GE
5nJ01TmRJ35ejIXujfnzjLrYftakXXL2PQPIg/viewform μέχρι
και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019..
Για το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης και την
αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
προγράμματος κατάρτισης, πατήστε στο σύνδεσμο
https://www.ebeth.gr/pages/details/enimerotiki-ekdilosi-methemakatartisi-kai-pistopoiisi-epistimonikon-texnikonstelexon-sti-biomixania-trofimon-kai-tin-periballontikidiaxeirisi-sto-ebeth-16102019,34212
ή μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και
Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, στο τηλ. 2310-370132.

Διεθνής Σύνοδος «Sports Tech» στο Τελ Αβίβ (24-25
Νοεμβρίου 2019).
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει ότι σύμφωνα με
σχετική ενημέρωση που έλαβε από το Γραφείο ΟΕΥ Τελ
Αβίβ (έγγραφο με Α.Π. 1127/04.10.2019), διοργανώνεται στις
24 και 25 Νοεμβρίου τ.ε, στο Τελ Αβίβ, η Διεθνής Σύνοδος
«Sports Tech». Η εν λόγω Σύνοδος συνδιοργανώνεται από
το Ισραηλινό Κέντρο Καινοτομίας Closseum Sports, την
Ομοσπονδία Επιμελητηρίων του Ισραήλ (FICC), to Holon
Institutte of Technology, το Sports Innovation Network και
άλλους
φορείς.
Σημειώνεται
ότι
στο
Ισραήλ
δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες start up στον τομέα του
αθλητισμού κατά τα τελευταία χρόνια (πάνω από 100),
διαμορφώνοντας μία ιδιαίτερη δυναμική στον χώρο της
αθλητικής τεχνολογίας. Στη φετινή διοργάνωση ανάμεσα
στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται περισσότερες των
100 start up και 30 επενδυτικές εταιρείες (VC). Οι
ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
στην
εν
λόγω
Σύνοδο,
μέσω
της
ιστοσελίδας
www.colosseumsports.com .

Πρόσκληση στην εκδήλωση “VET2Business Διαδικτυακή
Πλατφόρμα Μαθητείας-Αντιμετώπιση της έλλειψης
δεξιοτήτων
στον
τομέα
του
τουρισμού
και
προσδιορισμός των μελλοντικών τάσεων”
O Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κος Κωνσταντίνος Ζέρβας, η
Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Δήμητρα Ακριτίδου, η Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Αθλητισμού και οι εταίροι του προγράμματος
VET2B, σας προσκαλούν στην εκδήλωση
με τίτλο
“VET2Business Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μαθητείας Αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στον τομέα του
τουρισμού και προσδιορισμός των μελλοντικών τάσεων” που
θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
(1ος όροφος), στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Βασιλέως
Γεωργίου Α’ 1), την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα
10.00 π.μ. Την εκδήλωση θα διοργανώσει η Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
και
Αθλητισμού
δια
του
τμήματος
Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης. Το VET2Business
είναι
ένα
φιλόδοξο
πρόγραμμα
Erasmus+,
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που
έχει ως στόχο την εδραίωση ισχυρής διαπεριφερειακής
εταιρικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για την
αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ελλείψεων των φοιτητών
και των εργαζομένων στον Τουριστικό Τομέα σε ψηφιακές και
διαπολιτισμικές δεξιότητες. Μέσα από το σχεδιασμό δύο
καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στους
υποτομείς της Φιλοξενίας και της Εστίασης, φιλοδοξεί να
αντιμετωπίσει την αναντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ των
δεξιοτήτων που κατέχουν οι μαθητευόμενοι ή/και εργαζόμενοι
στον κλάδο του Τουρισμού και των πραγματικών απαιτήσεων
της αγοράς εργασίας, με έμφαση στις Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η
εκπαιδευτική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον του Moodle (πακέτο λογισμικού για
τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου),
όπου οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό
υλικό στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, καθώς και
για τον τρόπο εγγραφής και χρήση της πλατφόρμας. Επίσης
θα γίνει αναφορά στους στόχους, τα οφέλη του έργου και τα
ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται. Στο δεύτερο
μέρος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση
στρογγυλής τράπεζας με τίτλο “Αντιμετώπιση της έλλειψης
δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού και προσδιορισμός των
μελλοντικών τάσεων” από προσκεκλημένους ομιλητές,
επιμελητήρια και φορείς που δραστηριοποιούνται στον
τουριστικό κλάδο.
Για την αρτιότερη οργάνωση της εκδήλωσης, παρακαλούμε
θερμά όπως μας ενημερώσετε άμεσα για τον ακριβή αριθμό
των ατόμων που ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν.
Στα ενδιαφερόμενα μέρη που θα παρακολουθήσουν την
εκδήλωση θα διανεμηθούν αναμνηστικά δώρα (usb sticks,
στυλό κτλ) καθώς και το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό του
προγράμματος. Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη
διάθεσή σας. Θα χαρούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
2313318660,
e-mail:
alex_kavala_2004@yahoo.gr (Παπαγιάννης Αλέξανδρος), email: a.chasidou@thessaloniki.gr
(Χασίδου Ανθούλα).
Περισσότερες
πληροφορίες
για
το
πρόγραμμα:
(http://vet2business.eu/)

Σεμινάριο για πιστοποίηση Υπεύθυνων Προσωπικών
Δεδομένων
Στις 14-18 Οκτωβρίου 2019 και ώρες διεξαγωγής από 9:00ο

17:00 στον 4 όροφο του ΒΕΘ θα διεξαχθεί σεμινάριο 40 ωρών
για την πιστοποίηση Υπεύθυνων Προσωπικών Δεδομένων
(DPO Executives). Πληροφορίες κα Δέσποινα Βεζακίδου κιν.
6941580736.

Βυζαντινή Θεσσαλονίκη - Εκδηλώσεις 18-19 Οκτωβρίου
2019
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου:
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
19.30-21.00
Τελετή Λήξης του Διεθνούς Διαγωνισμού για Κόσμημα
Εμπνευσμένο από το Βυζάντιο,
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΑΓΗΝΗ – BYZANTINE CHARM , 21.00-21.30
Εγκαίνια των Εικαστικών εκθέσεων
- «Μολυβδόβουλα: Σφραγίζοντας την κληρονομιά του
Βυζαντίου» της Μαρίας Κομπατσιάρη, στην αίθουσα του ΜΒΠ
«Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου» &
- των Νικητών του διαγωνισμού κοσμήματος ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΣΑΓΗΝΗ, στο Φουαγιέ του Μουσείου
Σάββατο 19 Οκτωβρίου
Α. 07.00-11.00 π.μ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ: Πατριαρχική Θεία Λειτουργία
Β. 12.30-13.40 ΡΟΤΟΝΤΑ (Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ): Δίκτυο
Πόλεων, Τελετή Υπογραφής Συμφώνων Συνεργασίας.
Υλικό για τις δράσεις «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://byzantinethessaloniki.com/

Φθινοπωρινός
αέρας
#koulouriofthemonth

στο

Thessbrunch

με

Με ανανεωμένη διάθεση και υπέροχες γεύσεις έρχεται το
φθινοπωρινό Thessbrunch στην πόλη μας. Σε αυτό το ταξίδι
γεύσεων και αρωμάτων συμμετέχουν πέντε ξενοδοχεία
ανοίγουν τις πόρτες τους και υποδέχονται το θεσμό της
Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης που έγινε πλέον συνήθεια.
Οι chef των ξενοδοχείων Mandrino, Colors Urban,
Mediterranean Palace, The Met Hotel και The Excelsior
βάζουν τα δυνατά τους για να ικανοποιήσουν τις γευστικές
απαιτήσεις και των πιο απαιτητικών. Μοναδικές γεύσεις με
προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα συνοδεύονται από
υπέροχα ροφήματα και γλυκιές νοστιμιές, σας περιμένουν να
τα απολαύσετε στους φιλόξενους f&b χώρους των
ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης. Η αρχή θα γίνει στις 13/10
από το ξενοδοχείο Mandrino και ακολουθούν στις 19 & 20/10
το ξενοδοχείο Colors Urban, στις 2/11 το Mediterranean
Palace στο ολοκαίνουργιο Cookoo Restaurant, στις 3/11 το
The Met Hotel και στις 10/11 στο Charlie D. Brasserie του
ξενοδοχείου The Excelsior.
Τρέχει ο διαγωνισμός koulouri of the month
Παράλληλα το φθινόπωρο θα έχει ακόμη περισσότερες
εκπλήξεις για όσους δηλώσουν συμμετοχή στον πιο
Θεσσαλονικιώτικο διαγωνισμό που θα λάβει χώρα μαζί με το
Thessbrunch. Η διαδικασία είναι απλή:
1.
Το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει με φωτογραφίες,
χρησιμοποιώντας το κουλούρι Θεσσαλονίκης ως κάδρο για να
εστιάσει σε διάφορα αγαπημένα του σημεία, όπως πρόσωπα,
κτίρια, πιάτα, τοπία ή οτιδήποτε άλλο επιθυμεί να
συμπεριλάβει σε μια φωτογραφία.
2.
Έπειτα, ανεβάζει την φωτογραφία του στα social
media
κάνοντας
tag
@thessbrunch
και
hashtag
#koulouriofthemonth.
3.
Οι φωτογραφίες με κάδρο το κουλούρι που θα
αποσπάσουν τα περισσότερα like στο Facebook και το
Instagram του thessbrunch θα κερδίσουν η καθεμία από δύο
δωρεάν διανυκτερεύσεις για δύο άτομα σε ξενοδοχείο της
πόλης μας.
Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου και ώρα
23:59 και οι νικητές θα ανακοινωθούν από τα social media
accounts του thessbrunch.
Σπεύσατε λοιπόν να φωτογραφήστε το δικό σας
#koulouriofthemonth. Καλή επιτυχία!
thessbrunch links:
•
Site – https://www.thessbrunch.com
•
Facebook
–
https://www.facebook.com/thessbrunchproject/
•
Instagram – https://www.instagram.com/thessbrunch/
•
E-mail – thessbrunch@tha.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
CNR IMOB OBJECT 2019
Ημερομηνία: 5-10 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Εκθέματα: Έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού
Πληροφορίες: http://cnrimobobjet.com/index.aspx?ln=2
EIF ENERGY 2019
Ημερομηνία: 6-8 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Άγκυρα, Τουρκία
Εκθέματα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Πληροφορίες: https://www.enerjikongresi.com/?language=en
FLOWER SHOW ISTANBUL 2019
Ημερομηνία: 14-16 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Εκθέματα: Εσωτερικά και εξωτερικά φυτά, διακοσμητικά,
μεσογειακά κ.α.φ.
Πληροφορίες: https://en.flowershow.com.tr/
SIRHA ISTANBUL 2019
Ημερομηνία: 14-16 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Εκθέματα: Έκθεση για προμηθευτές ξενοδοχείων, τροφίμων
και ποτών, προιόντα υγιεινής, έπιπλα, διακόσμηση
Πληροφορίες: http://www.sirha-istanbul.com/en
E-mail:
atina@ticaret.gov.tr
HOME CONCEPT 2019
Ημερομηνία: 14-17 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Εκθέματα: Αξεσουάρ σπιτιού, μαγειρικά σκεύη, ηλεκτρικές
συσκευές, προϊόντα οικιακής χρήσης
Πληροφορίες:
http://homeandconcept.com/en/
E-mail:
atina@trade.gov.tr
ARTIGIANO IN FIERA
Πόλη: Μιλάνο, Ιταλία
Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου – 08 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Βιοτεχνίες, Μικρές επιχειρήσεις
Πληροφορίες: site: https://artigianoinfiera.it/it/

Εκδήλωση των δράσεων Jean Monet του ΑΠΘ
Με αφορμή τα 30 χρόνια προγραμμάτων Jean Monnet στο
Α.Π.Θ. , θα πραγματοποιηθεί από το Α.Π.Θ. υπό την αιγίδα
του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό εκδήλωση
των δράσεων Jean Monet, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019,
ώρα 18.00, Αίθουσα «Κωνσταντόπουλος» (112), 1ος όροφος,
Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Κατά διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει
Παρουσίαση των προγραμμάτων
Jean Monnet και των
δράσεων στο Α.Π.Θ από τον κ. Πέτρο Στάγκο, Καθηγητή
Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρο Κ.Ε.Νο.Π.
Ομιλίες:
Βασίλειος Σκουρής, πρ. Πρόεδρος Δ.Ε.Ε., ομ. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. θέμα: Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου
ως θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άννα Διαμαντοπούλου, πρ. Υπουργός και Επίτροπος Ε.Ε.,
Πρόεδρος Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, θέμα:
4η Βιομηχανική Επανάσταση και
Εκπαιδευτικό σύστημα
Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Α.Π.Θ. θέμα: Εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των
κρατών μελών της Ε.Ε: εμπόδια και προκλήσεις.
Είσοδος Ελεύθερη. Επικοινωνία: Λίνα Παπαδοπούλου |
celc@law.auth.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Επιχειρηματικά Νέα

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_bt5
AIVmeF3Ch2FDwbgEAAYASAAEgIkAfD_BwE

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στη Πρεσβεία
της Ελλάδος στο Κάιρο απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις
Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Σεπτέμβριο του
2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάιρο (www.agora.mfa.gr/eg50) , email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

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/ind
ex.php/gr/
Η

7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «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

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «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
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.ph
p/e/, τηλ:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα
Τίρανα,
απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
Σεπτεμβρίου 2019, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το
οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51),
email:
ecocom-tirana@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από το Βέλγιο που
συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών για τον μήνα Σεπτέμβριο
2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες
(www.agora.mfa.gr/be58)
,Email:
ecocombrussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Νο.37
Οκτώβριος 2019 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: ecocom-skopje@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις
Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Σεπτέμβριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο
(www.agora.mfa.gr/be58), e-mail:
ecocom-serajevo@mfa.gr ,
gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, για το
μήνα Σεπτέμβριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-ottawa@mfa.gr, tel:
6132386271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη Ρουμανία μηνός Σεπτεμβρίου
2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104),
e-mail:
ecocombucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Ζητήσεις συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι
οι αναφερόμενες στη συνέχεια ελληνικές επιχειρήσεις του
εξωτερικού, επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ελληνικές,
προκειμένου να συνεργαστούν στους τομείς που
αναφέρονται στην κάθε ζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 04/09/2019 Έως: 04/09/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 04/09/2019 Κατηγορία:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΛΑΤΕΞ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.
Επιχείρηση: SWAN AE Υπεύθυνος:
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10, 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ,
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 00302108161333, 00302108161595
E-mail: info@swan.gr WEB: http://www.swan.gr
ΙΣΡΑΗΛ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΡΟΥΧΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 04/09/2019 Έως: 04/09/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 04/09/2019 Κατηγορία:
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ (ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ
ΚΛΠ).
Επιχείρηση: DIPLOMAT BY COHEN LTD
Πληροφορίες:
https://adminportal.acci.gr/images/demandExport/I
srael-8-2019.pdf
ΙΣΡΑΗΛ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 04/09/2019 Έως: 04/09/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 04/09/2019 Κατηγορία:
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ.
Επιχείρηση: AMAZONA PET PRODUCTS LTD
Πληροφορίες:
https://adminportal.acci.gr/images/demandExport/I
srael-8-2019.pdf
ΙΣΡΑΗΛ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 04/09/2019 Έως: 04/09/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 04/09/2019 Κατηγορία:
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ.
Επιχείρηση: MARSHAL NATURAL PRODUCTS
Πληροφορίες:
https://adminportal.acci.gr/images/demandExport/I
srael-8-2019.pdf

Ζητήσεις συνεργασίας (συνέχεια)
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 04/09/2019 Έως: 04/09/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 04/09/2019 Κατηγορία:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Επιχείρηση: LLC LIV-ENERGO
Πληροφορίες:
https://adminportal.acci.gr/images/demandExport/Ukraine8-2019.pdf
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 04/09/2019 Έως: 04/09/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 04/09/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΟΥΔΙΚΗ
ΑΡΑΒΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
Επιχείρηση: ALRUBAISHI HOLDING Υπεύθυνος:
NASSER ALRUBAISHI, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Τηλέφωνο: 00966555403057 E-mail:
nasser@alrubaishi.com
WEB: http://www.alrubaishi.com

Ζήτηση συνεργασίας από Σουηδία
Διαγωνισμός προμήθειας 12.000 λίτρων, ελληνικού κρασιού
ποικιλίας Ξινόμαυρο, από το Σουηδικό Μονοπώλιο ‘’System
Bolaget’’. Αίτημα της γνωστής σουηδικής εταιρείας εισαγωγής
VinoNovo.
Λεπτομέρειες αίτησης επιχειρηματικής συνεργασίας:
Εταιρία: VivoNovo AB Sweden Τύπος: Zήτηση Κατηγορία
Προϊόντος: Μπίρα από βίνη- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν
υπερβαίνει τα 10. Χώρα ενδιαφέροντος: ΣΟΥΗΔΙΑ
Ημερομηνία: 04/10/2019
Πληροφορίες Εταιρίας:
Δραστηριότητα: Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι Πόλη/Τ.Κ:
Στοκχόλμη Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ .Τηλέφωνο: +46 735437373
Website: http://www.vinonovo.se/ E-mail: info@vinonovo.se,
eva.bonrath@vinonovo.se. (Πηγή:News Letter AGORA,
07.10.2019, www.agora.mfa.gr) .

Ζήτηση συνεργασίας από το Ισραήλ
Ζήτηση για προϊόντα φωτισμού από την εταιρεία KAMCHI
στο Τελ Αβίβ.
Πληροφορίες εταιρίας: Δραστηριότητα :Συσκευές φωτισμού
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη
τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές
ενδεικτικές πινακίδες κ.α.
Διεύθυνση: 23,Lehi St.Bnei
Brak Πόλη/Τ.Κ.: Tel Aviv/51120 Χώρα: Ισραήλ
Τηλέφωνο: +9720587933382
Φαξ: +9720732130058
Website:
https://www.kamchi.co.il/
E-mail:
zohar@kamchi.co.il
(Πηγή:News
Letter
AGORA,
07.10.2019, www.agora.mfa.gr) .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 5 -10 Νοεμβρίου 2019

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 14 -16 Νοεμβρίου 2019

Μεταξύ των ημερομηνιών 5-10 Νοεμβρίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Έκθεση CNR ΙΜΟΒ OBJET 2019 ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ στην İstanbul με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα
στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους παρακάτω τομείς: Έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (4-7 Νοεμβρίου 2019)
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών (4-7 Νοεμβρίου 2019) το Υπουργείο μας 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 καθώς και στον
εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον
οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των (4-7 Νοεμβρίου
2019) (διαμονή 3 νυχτών). Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην
έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο μας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετοχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν
σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από τη Πρεσβεία μας. Για περρισότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
:
http://cnrimobobjet.com/index.aspx?ln=2 . Oι εταιρείες που
θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
την σχετική αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις
14/10/2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail
atina@ticaret.gov.tr

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 14-16 Νοεμβρίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνή Έκθεση “SIRHA İSTANBUL
2019- από την εταίρια “GL Events Fair S.A.” στην
Κωνσταντινούπολη - Τουρκία με την επιχορήγηση της
Γενική
Γραμματεία
της
Ένωσης
Εξαγωγέων
Κωνσταντινούπολης. Στην έκθεση προσκαλούνται οι
έμποροι,
εισαγωγείς
και
παραγωγοί
που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: Προμηθευτές των
ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της βιομηχανίας τροφίμων
και ποτών, Τρόφιμα, Εξοπλισμός κουζίνας, Προϊόντα
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, Café-bar προϊόντα και
ποτά, Εξοπλισμός επιτραπέζιου εξοπλισμού, Έπιπλα,
διακόσμηση και υφάσματα, Τομεακές υπηρεσίες και
τεχνολογίες, Προϊόντα υγιεινής και καθαρισμού, Προϊόντα
μιας χρήσης και συσκευασίας. Παράλληλα με την έκθεση
υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών
της Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (13-16 Νοεμβρίου
2019) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (13-16 Νοεμβρίου
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 (13-16
Νοεμβρίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Για περρισότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://sirha-istanbul.com/en/. Παρακαλούνται οι εταιρείες που
κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του
ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από την
Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να
επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την
σχετική αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις
14.10.2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail
atina@ticaret.gov.tr

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 14-16 Νοεμβρίου 2019
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι μεταξύ
των ημερομηνιών 14-16 Νοεμβρίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Flower Show İstanbul 2019- 11η Διεθνής
Εμπορική Έκθεση φυτών της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία
– Istanbul από την CYP Fuarcılık A.Ş. με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα
στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους παρακάτω τομείς: Εσωτερικά και εξωτερικά φυτά
διακοσμητικά, Μεσογειακά φυτά, Στολίδια φυτών σε γλάστρες,
λουλούδια, σπόροι, γλάστρες και καλάθια, θερμοκήπια, υλικά
σχετιζόμενα με το θερμοκήπιο, θέρμανση θερμοκηπίου - υλικά
αερισμού, τεχνολογίες ποτίσματος και ψεκασμού, διακοσμητικές
πισίνες κτλ. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, το
οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό
χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (13-16 Νοεμβρίου 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 καθώς και στον εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα
διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν
μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες των (13-16 Νοεμβρίου 2019)
(διαμονή 3 νυχτών). Για περρισότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
:
https://en.flowershow.com.tr/ . Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος
στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας
να μειώσει τον αριθμό των συμμετοχόντων στο πρόγραμμα. Για
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να
μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι
εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 16.10.2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο email atina@ticaret.gov.tr

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 14 -17 Νοεμβρίου 2019
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 14-17 Νοεμβρίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση “ΗΟΜΕ CONCEPT
2019” από την εταίρια “Referans Fuarcılık” στην IstanbulΤουρκία με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους
τομείς αξεσουάρ σπιτιού, μαγειρικά σκεύη, ηλεκτρικές
συσκευές, προϊόντα οικιακής χρήσης κλπ.
Παράλληλα με
την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (13-16
Νοεμβρίου 2019) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό
χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης το Υπουργείο
Οικονομικών 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
(13-16 Νοεμβρίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Για
περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
http://homeandconcept.com/en/
.
Παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από την Πρεσβεία της Τουρκίας.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν
το αργότερο μέχρι τις 14.10.2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή
στο e-mail atina@ticaret.gov.tr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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30/09/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣTΗΡΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ) ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ ΤΗΛ.2421351133
11/10/19 Η 98 ΑΔΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΚΕ.Π.Υ)/ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ) ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΗΛ.22510-33223
14/10/19 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ» ΤΗΛ.2313308154
15/10/19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
ΜΕΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ
(ΥΜΤ)
ΤΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΚΑΙΩΠ)
ΚΑΙ
ΤΟΥ
ΠΕΑ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΧΝΔ) ΤΗΛ.210-8916263
16/10/19
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
«ΑΝΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ» ΤΗΛ.2310381080
18/10/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΕΣΤ
ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
{ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗ}
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ {ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:33300 ΤΕΣΤ}
ΤΗΛ.26953-60606
18/10/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΤΗ
ΤΑΧΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ
ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
{ΑΝΑΛΥΤΗ
ΤΑΧΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ}
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
{ΠΙΘΑΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:10.000
ΤΕΣΤ/ΕΞΕΤΑΣΗ} ΤΗΛ.26953-60606
18/10/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗ
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-EXTERNAL
EXPERTISE
AND
SERVICES)...ΤΗΛ.2313327812
22/10/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΤΗΛ.2421351157
25/10/19
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ
(14)
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΗΛ.213-1313261
25/10/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΕΘ ΤΗΛ.2310381080
31/10/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ/ΜΠΜ, ΕΤΟΥΣ 2020-2021»
ΤΗΛ.2108916307
04/11/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΝΩΠΩΝ
ΠΑΡΑΚΣΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΡΕΑΤΟΣ,
ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΛ.2428045737
07/11/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ
SPECTRAL
DOMAIN
ΜΕ
ΕΓΧΡΩΜΗ
ΕΙΚΟΝΑ,
ΑΥΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΙΜΗ ΤΗΛ.210-8705010
11/11/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2651007982
11/11/19
ΝΕΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ
PROPELLER,NSN
1610015583595,P/N
802375-2,Α/Φ CL-415» ΤΗΛ.210-8705010

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
424 ΓΣΝΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

424 ΓΣΝΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
424 ΓΣΝΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - 111
ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα(συνέχεια)
642

637

628
629
634

643

641

632

11/11/19 «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ » CPV 33141000-0
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ)
ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2313308154
12/11/19
Δ΄
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ,
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΣΙΤΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΩΝ»
ΤΗΛ.2313-327824
13/11/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
3
ΣΕΤ
ΠΛΩΤΗΡΩΝ
ΛΟΖ,ΓΙΑ
Ε/Π
AS-332C1, SUPER PUMA ΤΗΛ.210-8705010
13/11/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΣΕΤ ΦΙΑΛΩΝ ΠΛΩΤΗΡΩΝ ΛΟΖ, ΓΙΑ
Ε/Π SUPER PUMA ΤΗΛ.210-8705010
14/11/19
Α
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗ
ΜΙΚΡΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΛ.2313-327867
14/11/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΕ
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ » ΤΗΛ.2421351133
15/11/19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛ..2313-317535
29/02/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΣΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΛ.213-1309813





ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ »
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

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.

