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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, αρμόδιο εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ)- ΕΦΕΠΑΕ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), τα Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης (Βιοτεχνικό-ΒΕΘ, Εμποροβιομηχανικό-ΕΒΕΘ και
Επαγγελματικό Επιμελητήριο-ΕΕΘ), το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
σας προσκαλούν στην
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
που συνδιοργανώνουν με θέμα :
«Ενημέρωση για
τη Δράση ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 : “Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’- Χρήσιμες οδηγίες για την ορθή υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης»

τη Τετάρτη 5/2/2020 και ώρα 6.30μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ
ος
(Τσιμισκή 29, 3 όροφος) στη Θεσσαλονίκη
Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.
H είσοδος είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
σας προσκαλεί σε εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00
με θέμα: «Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις»
Παρουσίαση και συζήτηση με επιχειρηματίες, της μεθοδολογίας υλοποίησης της σωστής διαδοχής από τη μια γενιά στην άλλη,
για να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η ευημερία της οικογενειακής επιχείρησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΒΕ
συν- συγγραφέας του βιβλίου: «Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις»
Για όσους παρακολουθήσουν την εκδήλωση, παρέχεται μια ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστική μελέτη για το θέμα της διαδοχής.
Είσοδος Ελεύθερη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΘ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ

Επιδοτούμενο
Πρόγραμμα
Κατάρτισης
και
Πιστοποίησης για εργαζομένους στον τομέα της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Απόφαση Ένταξης για 13 επιχειρηματικά
σχέδια στη δράση.

To
Επιμελητήριο
Κορινθίας,
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», υλοποιεί
την πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και
Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003110.
Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών
επαγγελματικής
κατάρτισης
και
πιστοποίησης
επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του
διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του
Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή
της επιχείρησης που απασχολούνται, και καλύπτει το
σύνολο της γεωγραφικής περιφέρειας της χώρας.
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων για την
αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας
του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα που έχουν τεθεί
προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, και υλοποιείται στο πλαίσιο
του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020”, 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 Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
– Logistics, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 9
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της χώρας. Η
υλοποίηση του έργου 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:
•
Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
•
Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
•
Χειριστής ΑνυψωτικώνΜηχανημάτων
•
Πωλητής Λιανικής
•
Merchandisers

8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Δείτε
την
απόφαση
https://www.efepae.gr/frontend/article.php?aid=3678&cid=340&t=
8i-Tropopoiisi-tis-Apofasis-Entaksis-Praksewn-KratikwnEnisxusewn-sto-plaisio-tis-prosklisis-%C2%ABEnisxusi-tisAutoapasxolisis-Ptuxiouxwn-TritobathmiasEkpaideusis%C2%BB&utm_source=newsletter&utm_medium=em
ail&utm_campaign=newsletter&utm_term=2020-01-31

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.
2.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.
* 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.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την Αίτηση του
έως την Δευτέρα 10/2/2020, ώρα 23:59:59. Για την
υποβολή
αίτησης
συμμετοχής
πατήστε
στο
http://024.korinthiacc.gr/. Για το πλήρες κείμενο της
πρόσκλησης,
πατήστε
στο
http://www.korinthiacc.gr/korinthosimages/5003110_PROS
KLISIGIAOFELOUMENOUS_EFODIASTIKIALYSIDA_F11
284.pdf. Για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, πατήστε
http://www.korinthiacc.gr/korinthosimages/DIKAIOLOGITIK
ASYMMETOCHIS_F7555.pdf.

Κατάρτιση και Πιστοποίηση από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Εξαγωγέων
O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων μας ενημερώνει για την
έναρξη του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
με
τίτλο
«Εξειδικευμένο
Στέλεχος
Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών
Διαδικασιών
Διεθνούς
Εμπορίου»
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» στο οποίο ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
(Π.Σ.Ε.), είναι δικαιούχος φορέας
απευθύνεται σε 865
εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως
κλάδου ή τομέα απασχόλησης), από όλη την Ελλάδα.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMDWrAaGvBpeck
dkP7B98IbqbOjPwCqOdqJbxvD95_OatgsQ/viewform?vc=0&c=0
&w=1 . Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
• Πρόγραμμα εξ΄αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) διάρκειας
110 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ωρών σε αίθουσες
διδασκαλίας
• Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε
καταρτιζόμενο
• Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024
Η διαδικασία υποβολής των ΑΙΤΗΣΕΩΝ συμμετοχής γίνεται
ηλεκτρονικά
πατώντας
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMDWrAaGvBpeck
dkP7B98IbqbOjPwCqOdqJbxvD95_OatgsQ/viewform?vc=0&c=0
&w=1 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email:
katartisi@pse.gr . Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και σε
φυσικό αρχείο στα γραφεία του ΠΣΕ ή ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΠΣΕ (ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 – Τ.Κ.
10552, ΑΘΗΝΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την
ΑΙΤΗΣΗ
πατώντας
στο
σύνδεσμο
:
http://www.pse.gr/sites/default/files/%20%CE%A9%CE%A6%CE
%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D
%CE%9F%CE%A5.pdf . Για περισσότερες πληροφορίες ως
προς την Περιγραφή της Πράξης, τα Κριτήρια Επιλογής
Ωφελουμένων, τα Δικαιολογητικά κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
δουν
την
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του προγράμματος πατώντας στο σύνδεσμο:
http://www.pse.gr/sites/default/files/%20%CE%A9%CE%A6%CE
%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D
%CE%A9%CE%9D.pdf . Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από
τις 09/01/2020 και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 10/02/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται καθημερινά στα γραφεία του ΠΣΕ τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 10:00 - 15:00. Τηλ. 210 5228925, Φαξ 210
5242568, E-mail: katartisi@pse.gr .

Ημερίδα με θέμα: «Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια,
βασικός Πυλώνας Ανάπτυξης»
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και η
Υφυπουργός κ. Φωτεινή Αραμπατζή σε συνεργασία με την
Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας
(ΕΛΟΠΥ) σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα: «Η Ελληνική
Ιχθυοκαλλιέργεια, βασικός Πυλώνας Ανάπτυξης», που θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 28ης Διεθνούς Έκθεσης
Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων
«AGROTICA», το Σάββατο 01.02.2020 στις 13.30-15.30
στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης , στην Δ.Ε.Θ.

Σεμινάριο
Δικαίου
Επιχειρήσεων

Διεθνούς

Τραπεζικής

και

Στα πλαίσια της υλοποίησης της στρατηγικής της, η Εθνική
Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(ICC Ελλάς) σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση
τραπεζών (ΕΕΤ) διοργανώνει σεμινάρια επίκαιρων
ζητημάτων δικαίου διεθνούς τραπεζικής και επιχειρήσεων τα
οποία απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών,
οργανισμών,
ελεύθερους
επαγγελματίες,
δικηγορικές
εταιρείες, νομικού και δικηγόρους. Η θεματολογία των
σεμιναρίων αφορά επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τα
τελευταία χρόνια τον τομέα των τραπεζών και των
επιχειρήσεων όπως η εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική
συμμόρφωση, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματική δραστηριότητα, ανταγωνισμός και
προσωπικά δεδομένα, διαιτησία κλπ. Τόπος διεξαγωγής:
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα, 17 –
20 Φεβρουαρίου 2020. Για δηλώσεις συμμετοχής,
συμπληρωματικές πληροφορίες στο τηλ. 2103386429 κα
Μαρία Παπουτσή.

Ημερίδα παρουσίασης του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Ημερίδα παρουσίασης του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» που
υλοποιείται
στο
Ινστιτούτο
Μεσογειακών
Δασικών
Οικοσυστημάτων στην Αθήνα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε
συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2017»
του Πράσινου Ταμείου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 19-02-2020, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων - Αθήνα, Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528.
Ώρα: 09:30 π.μ. Πληροφορίες: Δρ. Νικόλαος Καλαπόδης ,
Τηλ:
210
7784850
(εσωτ
126),
Email:
kalapodis.nikolaos@fria.gr . Δρ. Ελευθέριος Κόλλιας, Τηλ:
210 7784850 (εσωτ 126), Email: elkollias@fria.gr

Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη
σημαντική ανακοίνωση για την εισαγωγή επίπλων από
Τουρκία
Το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη
ανακοινώνει ότι η εταιρείες που θέλουν να εισάγουν έπιπλα
από την Τουρκία μπορούνε να απευθυνθούνε στην πύλη (
https://www.furntr.com/ ) των επίπλων δωρεάν και να πάρουν
της πληροφορίες που χρειάζονται. TURKISH CONSULATE
GENERAL COMMERCIAL ATTACHE OFFICE 43, Tsimiski
Str. 546 23 THESSALONIKI/GREECE
Phone : 2310- 254 460 Fax : 2310- 254 448 , E-mail:
thessaloniki@trade.gov.tr

6ο Επιστημονικό Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης &
Επικοινωνίας με θέμα: «Digital Platforms & Social Media:
Νοµοθετικές Εξελίξεις & Σύγχρονες Προκλήσεις»
H NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ και το επιστημονικό περιοδικό «Δίκαιο
Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» (ΔiΜΕΕ), σε συνεργασία
με τον Όμιλο Economia, διοργανώνουν, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο
Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας με θέμα: «Digital
Platforms & Social Media: Νοµοθετικές Εξελίξεις & Σύγχρονες
Προκλήσεις». Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, WYNDHAM
GRAND ATHENS. Θεματικές Ενότητες: 1η Ενότητα: Aτομικά
Δικαιώματα & Ψηφιακές Πλατφόρμες: Όρια στις Υπερδυνάμεις
του Διαδικτύου. 2η Ενότητα: Προσωπικά δεδομένα & νέες
μορφές ψηφιακών εφαρμογών. 3η Ενότητα: Η νέα Οδηγία για
την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Μέρος Α' | H χρήση έργων
πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο – Η ευθύνη των
επιχειρήσεων του Διαδικτύου που ενεργούν ως μεσάζοντες.
Μέρος Β' | H εμπορική εκμετάλλευση έργων στο Διαδίκτυο. Δείτε
το αναλυτικό πρόγραμμα και Δηλώστε συμμετοχή
στο
σύνδεσμο : https://www.nb.org/greek/6o-synedrio-dimee-digitalplatforms-socialmedia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_c
ampaign=2020-1-18-Conference .

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών μας γνωρίζει ότι σύμφωνα με ενημέρωση που
εστάλη από την Πρεσβεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Αθήνα,
στο διαδικτυακό σύνδεσμο (http://www.komorabih.ba/wpcontent/uploads/2019/12/Kalendar-sajmova-i-manifestacija-uBiH-novi.pdf αναρτηθεί το εκθεσιακό πρόγραμμα της χώρας για
το 2020 που συνέταξε η Ένωση Διοργανωτών Εκθέσεων και το
Επιμελητήριο
Εξωτερικού
Εμπορίου
της
Βοσνίας
Ερζεγοβίνης.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210
3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε Στοιχεία του
αιγυπτιακού κλάδου ενέργειας , ανάλυση ανταγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Κάιρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036,
email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό
σημείωμα με θέμα τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR – 2226.01.2020.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/ )
ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων Γραφείου ΟΕΥ Τελ
Αβίβ, Ιανουάριος 2020.Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ),
τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocomtelaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 19-21 Μαρτίου 2020

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκίας 26-29 Μαρτίου 2020

Τουρκικό
Προξενείο
Θεσσαλονίκης,
Μεταξύ
των
ημερομηνιών 19 - 21 Μαρτίου 2020 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση « INTERNATIONAL
PAINT AND SURTECH EXHIBITION » από την εταιρία
Artkim Fuarcılık A.Ş και στην Τουρκία- – στο İstanbul Expo
Center – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους
τομείς: Συστήματα και εξοπλισμός για βαφή, Επίστρωση και
επίστρωση πηνίου, Συστήματα εφαρμογών και πιστόλια
ψεκασμού, Τεχνολογίες αυτοματισμού, Αλουμινίου και
Γαλβανικής Βιομηχανίας, Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω: Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 18 - 21 Μαρτίου
2020 ) το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (18 - 21 Μαρτίου
2020 ) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
http://www.turkcoat-paintistanbul.com/ .
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από την Τούρκικη Πρεσβεία.
Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν
Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι τις
04.03.2020 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, Μεταξύ των ημερομηνιών
26 - 29 Μαρτίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής
Έκθεση « ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ » από την
εταιρία Atis Fuarcılık και στην Τουρκία- İstanbul – στο İstanbul
Fair Center – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
Οικιακές
ηλεκτρικές
συσκευές,
Μαγειρικά
σκεύη,
Ενσωματωμένα συστήματα κουζίνας, Αυτοματισμοί οικιακής
χρήσης, Ανταλλακτικά σέρβις, οπτικά μέσα. Παράλληλα με την
έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το
οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 25 - 28
Μαρτίου 2020 ) το Υπουργείο μας 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 Μαρτίου 2020 ) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για
περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα http://www.hefist.com/?lang=en . Λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο μας να
μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να
μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία μας. O εταιρείες
που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να μας την στείλουν
το
αργότερο
μέχρι
τις
11.03.2020
στο
e-mail
thessaloniki@trade.gov.tr

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 19-22 Μαρτίου 2020
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς
Έκθεσης «50th ISTANBUL INTERNATIONAL JEWELRY,
WATCH & EQUIPMENT FAIR», με θέμα : Κοσμήματα,
ρολόγια, μηχανήματα κοσμημάτων. Το Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το
κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων σε δίκλινο δωμάτιο
για δύο νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο
στην έκθεση και μεταφορά από το ξενοδοχείο στον
εκθεσιακό χώρο και αντίστροφα. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο
e-mail: fairs@etee.gr. Τελευταία ημερομηνία συμμετοχής:
21/02/2020. Τα μέλη του ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν
όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς
δωρεάν. Το 2020 θα πραγματοποιηθούν 112 διεθνείς
εκθέσεις στην Τουρκία, 4 διεθνείς εκθέσεις στο Hong Kong
και 1 έκθεση στην Αμερκή. Για τις εταιρίες όπου δε είναι
μέλη του ΕΤΕΕ, με την επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει
να καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120 για δύο άτομα. Το
ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η
κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό
120002002011660 (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200
2011 660). Για περισσότερες πληροφορίες: site:
www.etee.gr , τηλ: 211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr ,
fairs@etee.gr .

της

Σήμανση CE
Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE για να μπορούν
να πωληθούν στην ΕΕ. Η σήμανση CE δείχνει ότι ένα προϊόν
έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την
προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι
υποχρεωτική για τα προϊόντα που κατασκευάζονται οπουδήποτε
στον κόσμο και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας.
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές:
 Συμβουλές για τους κανόνες της ΕΕ που ισχύουν για
την επιχείρησή σας/την επίλυση προβλημάτων με
δημόσια αρχή : https://ec.europa.eu/eu-rights/enquirycomplaintform/home?languageCode=en&origin=yeb_product .
 Σημείο
Επαφής
για
τα
Προϊόντα:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/freemovement-sectors/mutual-recognition/contacts-list/. Το
εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορεί να σας
ενημερώσει σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα
προϊόντα και να σας βοηθήσει να αποκτήσετε
πρόσβαση στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.
 Τοπική
υποστήριξη
επιχειρήσεων:
https://europa.eu/youreurope/business/eenform/index_el.htm
Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής
επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη
χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να
σας δώσει συμβουλές δωρεάν.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
https://europa.eu/youreurope/business/productrequirements/labels-markings/ce-marking/index_el.htm

Εκθέσεις στην Ελλάδα
DETROP BOUTIQUE
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης – ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα – ποτά.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr,
gr.linkedin.com/in/sevikaffa/ τηλ: T. +30 2310 291201,
291142, e-mail: detrop@helexpo.gr
Η

9 ARTOZYMA
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης – ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: : 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική, μηχανήματα,
πρώτες ύλες και εξοπλισμός, προϊόντα
Πληροφορίες:
Site:
https://artozyma.helexpo.gr/el/2020_Introduction
ATHENS HALF MARATHON & SPORTS SHOW
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο HELLEXPO MAROUSSI,
Αθήνα
Ημερομηνία: : 19-21 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Αθλητισμός, Fitness, διατροφή, υγεία και
τουρισμό
Πληροφορίες: Site: https://be-best.gr/events/athenshalf-marathon-sports-show-2020/
ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής
Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/
DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα,
εκτυπώσεις, logistics
Πληροφορίες: Site: www.syskevasia-expo.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail:
info3ek@otenet.gr
85 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία
Πληροφορίες: Site: https://www.helexpo.gr/el
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια,
ανακύκλωση
Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HEALTH LAB
2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: Site: www.chem-ecolink.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού Τουρισμού-Γαστρονομίας
και Οίνου. Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 13- 15 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Μηχανήματα & Τεχνολογίες Επεξεργασίας Μετάλλου,
Βιομηχανικός Εξοπλισμός, Βιομηχανική Εργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://rota.gr/, τηλ: 2111801801

Διεθνείς Εκθέσεις
MODEKO 2020, INTERNATIONAL IZMIR FURNITURE FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 4-8 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Έπιπλα και Είδη Σπιτιού
Πληροφορίες: site: www.musavirlikler.gov.tr, τηλ: +30 210 722 21 96
fax: 2107242948, e-mail: atina@ticaret.gov.tr
UNICERA INSTANBUL CERAMICS BATHROOM KITCHEN
EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 10-14 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Κεραμικά μπάνιου και κουζίνας
Πληροφορίες: site: http://unicera.com.tr/index.aspx?ln=2
KITCHEN & BATHROOM FURNITURE AND BUILT-IN DEVICES
SPECIAL SECTION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 10-14 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Έπιπλα Μπάνιου και Κουζίνας
Πληροφορίες: site: http://cnrkitchenturkey.com/index.aspx?ln=2
BUSWORLD TURKEY 2020
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 5-7 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Λεωφορεία
Πληροφορίες: site: https://www.busworldturkey.org/
SFERA 2020
Πόλη: Σαράγιεβο- Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 11-12 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: τεχνολογία κατασκευαστικών πρακτικών
Πληροφορίες: site: http://www.sfera.ba/
BUY DOMESTIC 2020
Πόλη: Σαράγιεβο- Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 11-14 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις
Πληροφορίες: site: http://www.kupujmodomace.ba/

Διεθνείς Διαγωνισμοί
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με προκηρύξεις κρατικών
διαγωνισμών Ιανουαρίου 2020 που αφορούν:
7. «Προμήθεια επίπλων (περιλαμβανομένων επίπλων
γραφείου), οικιακών συσκευών (εκτός συσκευών φωτισμού)
και προϊόντων καθαρισμού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 165 578.00
«Obshtina Plovdiv» (Δήμος Plovdiv (Φιλιππούπολης))
000471504
Δ/νση: pl. „Stefan Stambolov“ No. 1, Plovdiv 4000, Βουλγαρία,
Web: http://www.plovdiv.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Teodora Dimitrova-Velcheva
Τηλέφωνο: +359 32656780,Φαξ: +359 32660571
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: todor todorov @ plovdiv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
http :// op . plovdiv . bg /?q = page & idd = index & porachkaid
=20191227 eHBw 9103178
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και: http :// op . plovdiv . bg /?
q = page & idd = index & por -achkaid =20191227 eHBw 91
03178
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 04/02/2020 17:15
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
8. «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 648 613.00
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Prof.
d-r Paraskev Stoyanov“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο
“Prof. d-r Paraskev Stoyanov” AD) 110503990
Δ/νση: ul. „Sayko Saev“ No. 27, Lovech 5500,
Βουλγαρία. Web: http://www.mbal-lovech.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Rumyana Nanovska,
Polina Hristova
Τηλέφωνο: +359 68603370, Φαξ: +359 68603371
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbal lovech @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . mbal -lovech .
com / proceduri . htm. Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ. Για αναλυτικότερα
στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:
http :// www . mbal - lovech . - com /00732-2019-0013. Htm
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 06/02/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
9. «Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 803 363.87
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie —
Tutrakan“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο “Tutrakan“
EOOD) 118506069. Δ/νση: ul. „Transmariska“ No. 101,
Tutrakan 7600,
Βουλγαρία, Web: https://www.mbaltutrakan.com
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Ana Petrova Τηλέφωνο:
+359 86661938, Φαξ: +359 86660454
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbal tutrakan @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https :// www . mbaltutrakan . com / profil - na -kupuvacha /
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ. Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του
διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// www . mbaltut
-rakan . com / profil - na –kupuvacha
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 06/02/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην αναερθείσα διεύθυνση. Γλώσσα που
μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

Διεθνείς Διαγωνισμοί (συνέχεια)
10. «Προμήθεια ραδιοϊσοτόπων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 440 000.00
«Universitetska spetsializirana bolnitsa za aktivno
lechenie po onkologiya“ EAD» (Πανεπιστημιακό Ογκολογικό
Νοσοκομείο) 000662776
Δ/νση: ul. „Plovdimsko pole“ No. 6, Sofia 1756,
Βουλγαρία. Web: www.sbaloncology.bg
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Nataliya Karagjozova, Rositsa
Hristova
Τηλέφωνο: +359 28076355
Φαξ: +359 28706321
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nkaragyozova @ sbaloncology . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
http :// procurement . sbaloncology . bg /?q = page & idd =
index & porachkaid =20200103 MIws 1690
354
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και:
http :// procurement . sbaloncology . bg /?
q = page & idd = index & porachkaid =20200103 MIws 1690
354
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 07/02/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
11. «Προμήθεια συσσωρευτών »
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 200 000.00
«Stolichen avtotransport EAD»
(Αστικές Συγκοινωνίες Πρωτευούσης) 121683408
Δ/νσηul. „Zhitnitsa“ No. 21,Sofia 11612, Βουλγαρία
Web: www . sofiabus . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Stefka Dokovska
Τηλέφωνο: +359 29554132, Φαξ: +359 29554067
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: dokovska . stefka @ gmail . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https :// sofiabus . nit . bg /
proczeduri - po -zop /1072019 dnabzaiv /
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και: https :// sofiabus . nit . bg / pr
oczeduri - po -zop /1072019 dnabzaiv /
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 11/02/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
12. «Προμήθεια επίπλων (περιλαμβάνονται
έπιπλα
γραφείου), οικιακών συσκευών
(εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντων καθαρισμού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 666.67
«Obshtina Sliven» (Δήμος Sliven) 000590654
Δ/νση: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 1,
Sliven 8800, Βουλγαρία
Web: www.sliven.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Radina Hristova
Τηλέφωνο: +359 44611124, Φαξ: +359 44662350
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: g tujarova @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https :// mun . sliven . bg /
pk /
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και: https :// mun . sliven . bg / pk/1-001182020-001
Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 13/02/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: (+3592)

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
04/02/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΛ. 2310-381545
07/02/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.26950 22245
10/02/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ,ΟΦΘ,ΦΦΘ), ΤΗΛ.2310381080
10/02/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΣΚΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ
(ΔΙΠΛΩΝ
&
ΤΡΙΠΛΩΝ)»,
ΤΗΛ.2695360606
10/02/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΤΗΛ.2695360606
11/02/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ,
ΤΗΛ. 2695360606
17/02/2020,
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΑΞΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΩΝ,
ΤΗΛ.2313
317546
18/02/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
CAMERA
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΤΗΛ.2313323115
18/02/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΔΟΣΕΩΝ
ΤΟΥ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΤΗΛ.2313 323119
20/02/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ
ΤΗΛ. 23210 22220
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424 ΓΣΝΘ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ "Χ ΜΠ"
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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 επιχειρήσεωνμελών 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.

