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ΒΕΘ: 494 λουκέτα μέσα στο 2019
Οριακά αυξημένα, το 2019, είναι τα λουκέτα των βιοτεχνικών
επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, έναντι της περσινής
χρονιάς, με τις εγγραφές ωστόσο να είναι ενισχυμένες
αποτελώντας αχτίδα αισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα.
Πιο συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
μητρώου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για
το 2019 (μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου) οι επιχειρήσεις που
αποχαιρέτησαν την ενεργό δράση ήταν 494, ενώ
προχώρησαν σε έναρξη εργασιών 507. Αναμφίβολα η
αιμορραγία
της
μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας
συνεχίστηκε και το 2019, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΒΕΘ υπάρχουν περισσότεροι «γενναίοι» που
αποφάσισαν να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο.
Οι εγγραφές φέτος ήταν αυξημένες έναντι του 2018 –πέρυσι
έκαναν έναρξη 482- κατά 11,4%. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά
τα συνεχιζόμενα λουκέτα στις ατομικές επιχειρήσεις, οι
νεόκοποι στον επιχειρηματικό στίβο κατά την πλειονότητα
τους επιλέγουν τις εν λόγω επιχειρήσεις (323 επί συνόλου
507 εγγραφών). Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το
συγκεκριμένο διάστημα ρολά κατέβασαν 388 ατομικές
επιχειρήσεις, ενώ ένα χρόνο πριν ο αριθμός τους άγγιζε τις
348.
Αξίζει να σημειωθεί πως έντονη κινητικότητα καταγράφεται
στις ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) που αποτελούν
μία από τις δημοφιλέστερες εταιρικές μορφές, λόγω της
ταχύτερης και ευκολότερης σύστασης τους. Την τρέχουσα
χρονιά 76 ΙΚΕ έκαναν έναρξη, ενώ το 2018 ήταν 62.
Αναφορικά με τις διαγραφές των συγκεκριμένων
επιχειρήσεων το 2019 ήταν 2, ενώ πέρυσι 7.
Την ίδια ώρα οι διαγραφές καταδεικνύουν τη δυσχερή θέση,
στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η αγορά, με τον αριθμό
τους να είναι αυξημένος κατά 2,4% έναντι του 2018, όταν
ρολά κατέβασαν 482 επιχειρήσεις.
Ασύμφορες 247 επιχειρήσεις
Ασύμφορες κρίθηκαν 247 επιχειρήσεις, ενώ δύο βιοτεχνίες
οδηγήθηκαν σε πτώχευση κατά το 2019. Ένα χρόνο
νωρίτερα ο αριθμός των ασύμφορων ήταν 256.
«Αναμφίβολα τα στοιχεία του μητρώου του ΒΕΘ δεν αφήνουν
περιθώρια εφησυχασμού καθώς η ιδιωτική πρωτοβουλία
συνεχίζει να κλυδωνίζεται και οι επιχειρήσεις να
φυλλορροούν. Θα πρέπει να στηριχτεί η ιδιωτική
πρωτοβουλία καθώς αυτή προσφέρει θέσεις εργασίας,
ενισχύει την παραγωγική διαδικασία και, αναμφίβολα, τα
δημόσια έσοδα» ανέφερε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης
υπογραμμίζοντας, πάντως, πως τα πρώτα δείγματα γραφής
της κυβέρνησης για την επιχειρηματικότητα κρίνονται θετικά.
«Οι φορολοελαφρύνσεις και οι προχθεσινές ανακοινώσεις
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της
Βουλής στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό του 2020,
αποτελούν θετικές ειδήσεις. Ωστόσο η επιχειρηματική
κοινότητα περιμένει και άλλες πρωτοβουλίες και στοχευμένες
παρεμβάσεις ώστε η οικονομία να μπορέσει να μπει σε
σταθερή αναπτυξιακή τροχιά» σημείωσε ο κ. Καπνοπώλης.
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2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων από εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησής
τους) στο πρόγραμμα με τίτλο:
«Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Επιστημονικών/Τεχνικών Στελεχών στη
Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση»
Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ως Δικαιούχος της ενταγμένης
Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών/Τεχνικών
Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική
Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ 5003030, η οποία υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης: καλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
(ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης) και στις 13
Περιφέρειες της χώρας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε
αυτό . Η πρόσκληση ωφελουμένων έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Ένωσης (https://www.eex.gr/activities/katartisipistopoiisi-5003030/2361-epanaliptiki-prosklisi-ekdilosisendiaferontos)
και η υποβολή των αιτήσεων από τους
ενδιαφερόμενους, για τον δεύτερο κύκλο υποβολής
έχει
ξεκινήσει την 01/12/2019 και θα διαρκέσει είκοσι εφτά ημέρες,
ήτοι 27/12/2019.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης,
πρόκειται να υλοποιήσει, το επόμενο χρονικό διάστημα, 50
προγράμματα
επαγγελματικής
κατάρτισης,
για
1.200
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (ανεξάρτητα
του κλάδου απασχόλησης τους) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα
που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της
επαγγελματικής τους ικανότητας.
Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 80
ωρών, θα υλοποιηθούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της
χώρας και θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των αποκτηθέντων
γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης προσώπων. Για την συμμετοχή των
εργαζομένων στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση
προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης
(400,00 ευρώ/80 ώρες ή 350,00 ευρώ/70 ώρες).
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά αντικείμενα:
1.
Επιστημονικοί/Τεχνικοί
Υπεύθυνοι
Επιχειρήσεων
Τροφίμων και Ποτών – 80 ωρών
2.
Επιστημονικοί / Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων – 80 ωρών
Και θα πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε από τις εξής
εκπαιδευτικές μεθόδους:
•
Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended
learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε
αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης
•
Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και
ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
•
Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face)
κατάρτισης στην τάξη.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό
αντικείμενο, υποχρεωτικά εκτός ωρών εργασίας τους και θα
επιλεγούν στο πλαίσιο Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου κ. Σπύρο Κιτσινέλη και κ.
Θανάση Νταραβανογλου στο τηλέφωνο 2103821524, ημέρες
και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-16:00.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Φορολογικός Νόμος
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (201Α/ 12.12.2019) ο νόμος 4646/2019
«Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την
Ελλάδα του αύριο», ο οποίος- εκτός από τις μειώσεις φόρων για
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, καθώς και τις εκπτώσεις για τις
δαπάνες ανακαίνισης- περιλαμβάνει και τη διάταξη για την παροχή
του έκτακτου επιδόματος των 700 ευρώ σε πολύτεκνους, ΑμεΑ και
ευάλωτα νοικοκυριά. Δείτε το κείμενο του νόμου στο σύνδεσμο :
file:///C:/Users/delichatsios/Downloads/document%20(62).pdf

Από σήμερα οι αιτήσεις επανένταξης στη ρύθμιση χρεών των
120 δόσεων
Τη δυνατότητα επανένταξης στην ευνοϊκή ρύθμιση των έως 120
δόσεων αποκτούν και ουσιαστικά από σήμερα χιλιάδες οφειλέτες
του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, οι οποίοι ενώ εντάχθηκαν σε αυτήν, την
απώλεσαν μη καταβάλλοντας έως και δύο δόσεις. Σύμφωνα με
εγκύκλιο ΑΡ: 52/19 / 12 /2019/ΑΔΑ: 9Ε58465ΧΠΙ-Ο7Χ/Αρ. πρωτ.
Γ36/02/421 του ΚΕΑΟ, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από
τους ενδιαφερόμενους χειρόγραφα, με φυσική παρουσία του
οφειλέτη στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, όπως επίσης και
στις τοπικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ.

5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, λόγω ένταξης επιπλέον επτακοσίων
τριάντα τεσσάρων (734) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού Π/Υ
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 49.783.304,77 ευρώ. Η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 127.259.687,94 ευρώ. Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191211_5h_trop_apof_e
nt_antag.pdf

8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός
Εκσυγχρονισμός»
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ, λόγω ένταξης επιπλέον
είκοσι δύο (22) επενδυτικών σχεδίων συνολικού Π/Υ δημόσιας
δαπάνης 3.422.178,98 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης
τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα διακόσια ενενήντα
δύο (292). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 45.696.284,53
ευρώ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191212_8h_trop_apof_e
nt_poiotikos.pdf

8η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων
στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ. Μεταξύ
άλλων,
τροποποιείται
η
προθεσμία
ολοκλήρωσης
των
χρηματοδοτούμενων επενδύσεων από τριάντα (30) σε τριάντα έξι
(36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191221_8h_trop_proskl_
tour_idr.pdf

9η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Επιχειρούμε Έξω»
Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς
Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του
ΕΠΑνΕΚ, λόγω ένταξης επιπλέον σαράντα τεσσάρων (44)
επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού Π/Υ επιλέξιμης
δημόσιας δαπάνης 1.926.092,50 ευρώ. Η συνολική
Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 38.020.080,09 ευρώ.
Περισσότερες
πληροφορίες:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191213_9h_tr_a
pof_ent_epix_exw.pdf

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της
Παρέμβασης ΙΙ του B' κύκλου της Ενιαίας Δράσης
Κρατικών
Ενισχύσεων
«Ερευνώ–Δημιουργώ–
Καινοτομώ»
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου
Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις
Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B΄
κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας
«Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ» με διακόσιες έξι (206)
εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια
δαπάνη) 144.875.931,40 ευρώ. Για περισσότερες
πληροφορίες
:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191212_proswr
_kat_edk_paremv_2.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191212_parart_
II_dikaiol_EDK.pdf

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
Δημοσιεύθηκε η έγκριση του Πρακτικού Νο 04/30-10-2019
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης
«Ποιοτικός
Εκσυγχρονισμός»
του
ΕΠΑνΕΚ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191209_egkrish
_praktikou_4.pdf

3oς κύκλος: Diploma in Digital & Social Media
Marketing - Έναρξη 10 Φεβρουαρίου 2020
•
Θέλεις να μάθεις τα μυστικά των digital και social
media από τους ειδικούς;
•
Αναζητάς τρόπους να προωθήσεις με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο μια επιχείρηση στο internet;
•
Επιθυμείς να εξελίξεις την καριέρα σου με τη
βοήθεια των digital & social media;
Το επιτυχημένο πρόγραμμα Diploma in Digital & Social
Media Marketing του ACT (Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια)
Lifelong Learning Center επιστρέφει στις 10 Φεβρουαρίου
2020 με τη συμβολή της παγκοσμίου φήμης αμερικανικής
διαφημιστικής Fallon και του media agency BGM OMD,
μέλος του πολυεθνικού δικτύου Omnicom Group. Μάθε τα
πάντα για την προβολή και την προώθηση στα ψηφιακά
μέσα σε ένα πλήρες πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 90
ωρών. Πληροφορίες για εγγραφή στο σύνδεσμο:
https://www.act.edu/lifelonglearning/programs/digitaldiploma

Πρόγραμμα
επιχορήγησης
εποχικών
ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη
χειμερινή περίοδο 2019 - 2020
Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11η
πρωινή και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 και
ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή αιτήσεων των εποχικών
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα
επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη
διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 20192020». Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν
εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η
Νοεμβρίου 2019 έως την 29η Φεβρουαρίου 2020. Δικαίωμα
υποβολής αιτήσεων έχουν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Α) Λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης,
Β) Έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,
Γ) Είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για
δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία 2014 – 2018
(συγκεκριμένα, εντός της χρονικής περιόδου από την 1η
Νοεμβρίου μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου) εκτός εάν μετείχαν σε ένα
τουλάχιστον από τα προηγούμενα όμοια προγράμματα διατήρησης
θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο.
Οι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να λειτουργούν από την
1/1/2018 και να έχουν διακόψει την συνεχόμενη λειτουργία τους,
πριν την 1/11/2018. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) , με
χρήση κωδικών πρόσβασης (ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό)
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. Όσοι δεν διαθέτουν
κωδικούς πρόσβασης οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2
περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τους, προκειμένου να
παραλάβουν κλειδάριθμο και τους
σχετικούς κωδικούς
πρόσβασης.
Ωφελούμενοι είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις
εξής προϋποθέσεις:
* Απασχολούνταν στην ξενοδοχειακή επιχείρηση έως και τις 31
Οκτωβρίου 2019,
* Είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας κατά την 1η
Νοεμβρίου 2019 και
* Δεν είχαν συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/και
σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση πριν την 1η Νοεμβρίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις
και τη διαδικασία συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) .

Ημερίδα με Θέμα: Παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρική
Κουλτούρα και Διακυβέρνηση
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και η Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο
Αθηνών και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σας
προσκαλούν σε ημερίδα με Θέμα: Παράγοντες που επηρεάζουν
την Εταιρική Κουλτούρα και Διακυβέρνηση, την Πέμπτη 23
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00, στα γραφεία του Χρηματιστηρίου
Αθηνών στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα εκδηλώσεων ΧΑ, Κατούνη 1618, Θεσσαλονίκη). Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η
εγγραφή
(δήλωση
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBm_4qkXTT9xA3Dby
dEOdsJICxfpBTCxCaELzsU1TV9Kaq9g/viewform) και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο σύνδεσμο:
https://sbe.org.gr/wp-content/uploads/2019/12/agenda-HCAPSBE_Thessaloniki_23.01.2020.pdf

«Νέοι
αριθμοί
φορολογικού
μητρώου
Ολλανδικών ατομικών επιχειρήσεων»

Φ.Π.Α.

Με την Ε.2199/13.12.2019 εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερώνει
ότι, η
Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση της Ολλανδίας με
σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων
απέδωσε σε όλες τις Ολλανδικές ιδιωτικές ατομικές
επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες στον φόρο ένα νέο
αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. (Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.). Η
ισχύς των παλιών Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. θα λήξει στις 31/12/2019,
η
ενώ οι νέοι Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. θα ισχύουν από την 1
Ιανουαρίου 2020. Ειδικότερα, οι Ολλανδικές ιδιωτικές
ατομικές επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τον νέο αριθμό
η
φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. από την 1 Ιανουαρίου 2020
στα τιμολόγια και στον ιστότοπό τους. Ο νέος αριθμός
φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. θα επαληθεύεται στη
διαδικτυακή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής VIES
η
από την 1 Ιανουαρίου 2020. Κατά συνέπεια, οι
επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. πρέπει να
επικοινωνήσουν με τους Ολλανδούς πελάτες/προμηθευτές
τους (ιδιωτικές ατομικές επιχειρήσεις), προκειμένου να τους
γνωστοποιήσουν τον νέο Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α. τους, εφόσον δεν
τους έχουν ήδη ενημερώσει. Από την 1η Ιανουαρίου 2020,
οι επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. θα
πρέπει να αναγράφουν στο τιμολόγιό τους τον νέο αριθμό
φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. των Ολλανδών πελατών
τους (ιδιωτικές ατομικές επιχειρήσεις). Επίσης για αγαθά
η
και υπηρεσίες που παρέχονται από την 1 Ιανουαρίου
2020, οι επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών της Ε.Ε.
υποχρεούνται να αναφέρουν τον νέο αριθμό φορολογικού
μητρώου Φ.Π.Α. των Ολλανδών πελατών/προμηθευτών
στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Πληροφορίες σχετικά με τον
Φ.Π.Α. της Ολλανδίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της
Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της Ολλανδίας:
www.belastingdienst.nl/business
.
Οι
ελληνικές
επιχειρήσεις μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν τον παλαιό
είτε τον νέο αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. του
ολλανδικού ιδιώτη επιχειρηματία για αγαθά και υπηρεσίες
που παραδίδονται/παρέχονται το 2019 και τιμολογούνται
το 2020. Οι ελληνικές επιχειρήσεις προτρέπονται για
λόγους διευκόλυνσής τους να ζητήσουν τον νέο αριθμό
φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. της ολλανδικής ατομικής
επιχείρησης που συναλλάσσονται (εάν γνωρίζουν ότι η
νομική της μορφή είναι ατομική επιχείρηση) πριν από την
1η Ιανουαρίου 2020, εφόσον μέχρι σήμερα η επιχείρηση
αυτή δεν τους έχει δώσει τον νέο της αριθμό φορολογικού
μητρώου Φ.Π.Α. Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος εγκυρότητας
ενός κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., σε συνδυασμό με την
επωνυμία του, πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής VIES στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
«
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ » , καθώς και
στην ενότητα «Εγκυρότητα/Εγκυρότητα αριθμού Φ.Π.Α.–
V.I.E.S» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε.:«
http://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikesypiresies/egkyrotita/egkyrotita-arithmoy-fpa-vies ». Για τα
κράτη μέλη που δεν είναι δυνατό να γίνει επιβεβαίωση της
επωνυμίας μέσω των ηλεκτρονικών αυτών διευθύνσεων, ο
έλεγχος πραγματοποιείται τηλεφωνικά από το Τμήμα ΣΤ΄
της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 210-3646227,
210-3616754 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: d.eleg6@aade.gr . Μπορείτε να
δείτε το κείμενο της εγκυκλίου στο σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/201912/e_2199_2019pro.pdf .

Εγκύκλιοι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
« Προσωρινή Απαγόρευση Εξαγωγών (επανεξαγωγών) – Φαρμακευτικά Προϊόντα»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1171679 ΕΞ 2019 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:4705
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site: www.aade.gr

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το ρουχισμό/σχολική στολή του
Anatolia Elementary School

Επιχειρηματικά Νέα

To Anatolia Elementary School (το τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του
Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια), που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας
Θεσσαλονίκης και αποτελείται από Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο 570
μαθητών περίπου, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προσφορά για το σχεδιασμό, τη ραφή και διάθεση των ενδυμάτων
/σχολικής στολής που καθημερινά φορούν οι μαθητές/μαθήτριες στο
Σχολείο από τον Ιανουάριο του 2021 και για 3 χρόνια. Οι επιθυμητές
προδιαγραφές/τεχνικά χαρακτηριστικά που θα αξιολογηθούν είναι:
Όλα τα ενδύματα πρέπει να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την
ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων καθώς και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις για
τα υφάσματα και χρώματα (ISO 14682, OEKO Tex Standard 100, AZO
Free Certificate).
Ο ρουχισμός να είναι τουλάχιστον 90% βαμβάκι-10% πολυεστέρα, και έως
5% ελαστάνη όπου απαιτείται.
Τα χρώματα να είναι ανεξίτηλα στους 60 βαθμούς.
Η εμφάνιση/σχεδίαση των στολών. (Πληροφορίες και προδιαγραφές για τo
λογότυπο και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται, παρέχονται από το
τμήμα Marketing του Κολλεγίου)
Η συλλογή θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει καλοκαιρινό και
χειμερινό ρουχισμό: Zipper Hoodie χειμερινό μπλε (πιθανά με επένδυση).
Zipper Hoodie ανοιξιάτικο μπλε . Μπλούζα μακρυμάνικη πόλο unisex μπλε
. Μπλούζα κοντομάνικη πόλο για αγόρια / κορίτσια, μπλε & κίτρινη.
Μπλούζα κοντομάνικη για αγόρια / κορίτσια, μπλε & κίτρινη. Παντελόνι
φόρμας για αγόρια μπλε / κορίτσι μπλε. Κοντό παντελόνι φόρμας για
αγόρια μπλε. Κολάν για κορίτσια μπλε . Κολάν κάπρι για κορίτσια μπλε.
Μπουφάν (με δυνατότητα απόσπασης μανικιών για να γίνει αμάνικο) μπλε.
* Σε όλα τα παραπάνω το λογότυπο θα πρέπει να είναι κέντημα πάνω στο
ύφασμα.
Ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές/βιοτέχνες που δραστηριοποιούνται στο
παιδικό/αθλητικό ένδυμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κo
Μάνο Αγρόδημο, Διευθυντή Προμηθειών του Κολλεγίου Ανατόλια, ΔευτέραΠαρασκευή και ώρες 08:00–15:00 στo τηλέφωνo 2310-398.243 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@anatolia.edu.gr , για περισσότερες
πληροφορίες καθώς και για τη λογοτύπηση και τα χρησιμοποιούμενα
χρώματα.
Παρουσίαση των ενδιαφερόμενων εταιρειών, κλειστές
οικονομικές προσφορές και δείγματα (τα δείγματα από τα υφάσματα που
θα κατατεθούν θα αποτελέσουν οδηγό για το ρουχισμό που θα παραχθεί)
θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 17 Ιανουαρίου 2020, στις 12:00, στο
γραφείο του Αντιπροέδρου Οικονομικών κου Παύλου Φλώρου. Για την
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, παρακαλούμε να αναγραφούν
οι λιανικές τιμές, η σύνθεση των προϊόντων και το βάρος των υφασμάτων,
καθώς και ενδεχόμενες συνδυαστικές τιμές σε σετ. Πληροφορίες για την
πρόσκληση
στο
σύνδεσμο:
https://anatolia.edu.gr/el/shetika/prokhryxeis/4862-prosklhsh-endiaferontosgia-to-roychismo-scholikh-stolh-toy-anatolia-elementary-school .

Β8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλλαγή Ημερομηνιών Διεξαγωγής του
Competition 2020

1st Mediterranean Chefs

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών: Μετά από σοβαρό
προβληματισμό και σκέψη για όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική
διοργάνωση του 1ου Διαγωνισμού της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας που
εδώ και χρόνια οραματίζονται οι Chef σε όλη την Ελλάδα και όσο το
δυνατόν να διευκολυνθούν εκατοντάδες Chef και Pastry Chef να
συμμετέχουν στο διαγωνισμό , ανταποκρινόμενοι στη θερμή παράκληση
τους λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας εν όψη των εορτών οι διοργανωτές
μεταθέτουν τον διαγωνισμό 1 μήνα μετά ώστε να μπορούν όλοι να
συμμετέχουν στην γιορτή της Γαστρονομίας. Στόχος του Διαγωνισμού είναι
να γίνει θεσμός όχι μόνο στην Μεσόγειο αλλά και σε όλο το κόσμο
αναδεικνύοντας τη χώρα μας ως μια μεγάλη δύναμη στην γαστρονομία
καθώς και την ανάδειξη της Ελλάδας ως γαστρονομικός προορισμός. Οι
νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού: 21-22-23 Φεβρουάριου
2020. Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ,Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Αθηναίων ,
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Worldchefs , της Ομοσπονδίας
Αρχιμαγείρων & Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος , της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) και
του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου. Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.
2110129575, email: g.karachristos@mact.gr , ιστοσελίδα: www.mact.gr .

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών μετά από σχετικό
έγγραφο του
Γραφείου Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας των
Παρισίων, απέστειλε πρόταση για συμμετοχή
Ελλάδος σε Διεθνή Βραβεία Μόδας Μασσαλίας
( Μασσαλία , 17-30.09.2020). Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνείτε με τους διοργανωτές
FASHION
SOUTH
AND
DESIGN
τηλ:
0033613985897
,
email:
Christophe@fashionsouthanddesign.com.
Παρακαλούμε
ανοίξτε
τον
ακόλουθο
υπερσύνδεσμο: https://we.tl/t-KffoGjtp8Z , μέσω
wetransfer.
ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ
Το
Γραφείο
Οικονομικών
&
Εμπορικών
Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος
στο Σικάγο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο με
θέμα: «Συμμετοχή Ελλήνων Εκθετών στη Διεθνή
Έκθεση για Προιόντα Ιδιωτικής Ετικέτας στο
Σικάγο (PLMA 18-19 Νοεμβρίου 2019)».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σικάγο
(http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312) 867-0464,
φαξ:
(312)
867-3824,
e-mail:
ecocomchicago@mfa.gr .

Συνέδριο Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση
της ενεργειακής αποδοτικότητας 18-19/02/2020
Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την ενέργεια, η Γενική Επιτροπή για την
Κλιματική αλλαγή και ο Εκτελεστικός Οργανισμός
για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
οργανώνουν από κοινού το Συνέδριο επενδύσεων
για την χρηματοδότηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας, το οποίο θα λάβει χώρα στις
18/02 (13:00 με 18:30) και 19/02 (09:00 με 16:30)
στις Βρυξέλες και συγκεκριμένα στο Crowne Plaza
Hotel. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει συνόδους
ολομέλειας με υψηλού επιπέδου εκπροσώπους
του συμβουλίου των Δημάρχων, από την
επενδυτική κοινότητα και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Επίσης θα περιλαμβάνει μια σειρά από
θέματα: Χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης –
Επενδύσεις του μέλλοντος · -Χρηματοδότηση της
καθαρής αστικής κινητικότητας · -Χρηματοδότηση
της ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα, Χρηματοδοτική ανακαίνιση οικίας, -Καινοτόμος
βιώσιμος ενεργειακός προγραμματισμός. Το
συνέδριο θα ενώσει πόλεις , επιχειρήσεις και τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την ανταλλαγή
ορθών πρακτικών και επιτυχημένων λύσεων σε
κοινές προκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
:
https://eltrun.gr/7idtimas/?fbclid=IwAR2fSVqM7Ub
2BuPnkXvEfaEXxWZEPhKyB0xGqjLDks_54ntrN3z
BBnwiyY

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

7 ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Μαρούσι , Αθήνα
Ημερομηνία: 24-26 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά
Πληροφορίες: Site: www.rmi.gr , τηλ: 2109610135, e-mail:
info@rmi.gr
DETROP BOUTIQUE
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα – ποτά.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr,
gr.linkedin.com/in/sevikaffa/ τηλ: T. +30 2310 291201, 291142,
e-mail: detrop@helexpo.gr
Η

9 ARTOZYMA
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: : 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική, μηχανήματα, πρώτες
ύλες και εξοπλισμός, προϊόντα
Πληροφορίες:
Site:
https://artozyma.helexpo.gr/el/2020_Introduction
ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής
Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/
DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες: Site: www.syskevasia-expo.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια, ανακύκλωση
Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HEALTH
LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: Site: www.chem-ecolink.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801

Διεθνείς Εκθέσεις
CREATIVEWORLD
Πόλη: Φρανκφούρτη, Γερμανία
Ημερομηνία: 25-28/01/2020
Εκθέματα:
Διεθνής Έκθεση για Χόμπι, Τέχνες και
Χειροτεχνία.
Πληροφορίες:
site:
https://creativeworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html ,
τηλ:2106410405 , e-mail: info@messefrankfurt.gr
FOOD IN SUD
Πόλη: Μασσαλία, Γαλλία
Ημερομηνία: 26-28/01/2020
Εκθέματα: Υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας
Πληροφορίες: site: zoe.lucon@anima.coop τηλ: +33 (0)4
96 11 18 17 – Fax : +33 (0)4 96 11 67 61 , e-mail:
contact@anima.coop
INTERPLASTICA + UPAKOVKA
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 28-31/01/2020
Εκθέματα: Πλαστικά – Συσκευασίες. Πληροφορίες: site:
www.upakovka-tradefair.com
24TH EAST MEDITERRANEAN INTERNATIONAL
TOURISM & TRAVEL EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 30/01/20-02/02/20
Εκθέματα: Τουριστικά είδη
Πληροφορίες:
τηλ.:
2117000264
e-mail:
exhibitors@etee.gr
,
fairs@etee.gr
,
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/emitt-east-mediterraneaninternational-tourism-travel-exhibitions#scope-of-the-fair
ISM 2020
Πόλη: Κολωνία, Γερμανία
Ημερομηνία: 02-05 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση Ζαχαροπλαστικής
Πληροφορίες: site: https://www.ism-cologne.com/
SIRHA–BUDAPEST
Πόλη: Βουδαπέστη
Ημερομηνία: 04-06 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση ‘HoReCa’
Πληροφορίες:
site:
http://sirha-budapest.com/en
(Διοργανώνεται ανά διετία. Για επαγγελματίες)
TEXTILE & READY TO WEAR CLOTHING
Πόλη: Άδανα, Τουρκία
Ημερομηνία: 05/02/20-08/02/20
Εκθέματα: Υφασμάτινα και έτοιμα ενδύματα
Πληροφορίες:
site:
https://www.expointurkey.org/exhibitions/cukurova-textileand-ready-clothing-fair-2020
FRUIT LOGISTICA 2020
Πόλη: Βερολίνο
Ημερομηνία: 05-07 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες:
site:
https://www.messeberlin.de/en/Organizers/EventCalendar/Event_25603.html
INTERCHARM
Professional, St. Petersburg
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2020
Εκθέματα: Καλλυντικά
Πληροφορίες: site: www.intercharmspb.ru
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Ambiente
Πόλη: Φρανκφούρτη , Γερμανία
Ημερομηνία: 07-11 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: καταναλωτικά αγαθά
Πληροφορίες:
https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

site:

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
799

08/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ
(2)
ΚΕΡΑΤΟΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΩΝ
ΓΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» ΤΗΛ.2310381080

ΤΗΝ
ΤΟ

800

08/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΕΓΧΡΩΜΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ»
ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

803

08/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(CPV
33696500-0
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)
ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ
(Α1...ΡΟΥΤΙΝΑΣ
Α2...
ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΛ. 26953-606606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

808

08/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ
(2)
ΚΕΡΑΤΟΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΩΝ
ΓΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» ΤΗΛ.2310381080

424ΓΣΝΕ

801

08/01/2020
ΣΥΝΠΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 156/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΕΓΧΡΩΜΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

813

9/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Νο1 ΕΩΣ Νο8 ΤΩΝ ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο4 ΤΗΛ.23210-95104

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Χ ΜΠ»

812

10/01/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ» ΤΗΛ.2421351157

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

811

15/01/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2413 504379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

810

15/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΛ.2313 304464-1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΌΣ»

807

20/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 500,00 ΤΜ ΣΤΟΥ ΣΤΡ/ΔΟΥ
«ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ
Β'»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΕΘΑ
ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

809

21/01/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
3483161

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

806

22/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΙΩΝ
(3)
ΠΛΗΡΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 251 ΓΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ - SIEMENS ΤΗΛ.210-8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

805

24/01/2020
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΜΕ
ΘΕΜΑ«ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΦΟΥΣ
VIP
GV
V) S/N 678» ΤΗΛ.210-8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΤΗΝ
ΤΟ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
3
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Ο/Α)
ΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΤΗΛ.210

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
(GULFSTREAM

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
814

25/01/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΗΛ.2421 351133

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

804

07/02/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
33731110-7 ΤΗΛ.2313323119

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΜΕ CPV:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

802

07/02/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
ΜΕ
ΤΗΛ.2313323119

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
CPV:
33731110-7

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ





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.

