Φεβρουάριος 2020
Λίγες
ημέρες για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων για το Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής
Επιχειρηματικότητας Ανέργων
Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 στις 23:59 λήγει η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο «Πιλοτικό Πρόγραμμα
Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18
έως 29 ετών», με έμφαση στις γυναίκες. Στόχος του νέου
προγράμματος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων που επιθυμούν
να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να
μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και
βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Συγκεκριμένα, τα βασικά στάδια
του προγράμματος έχουν ως εξής:
•
Παροχή
υπηρεσιών
Συμβουλευτικής
Ανάληψης
Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε έως 5.000 άνεργους
νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του
ΟΑΕΔ, μέσω πενθήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας.
•
Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την
ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση
βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (από τους
5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους
στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι
συνεδρίες (1 δια ζώσης, 5 εξ αποστάσεως).
•
Προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για
2.500 νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πρόγραμμα
αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις
συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) επιχειρηματικών
σχεδίων, όπως περιγράφονται στο παραπάνω στάδιο.
Οι Αιτήσεις θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον
ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις
γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων
του προγράμματος. Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 ευρώ
και 18 μήνες. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού
43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων - “ΠΑΝ”. Περισσότερες πληροφορίες
στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά
με την ένταξη επιπλέον τριάντα τριών (33) επενδυτικών σχεδίων.
Δείτε
την
απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200111_10_apof_ent_
poiotikos.pdf
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Διοργάνωση Σεμιναρίων Υγιεινής και
Ασφάλειας Τροφίμων από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στην
προσπάθειά του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – μέλη του με
αντικείμενο εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και
διάθεση τροφίμων και σε όσους εμπλέκονται με τη
διαχείριση τροφίμων με οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο
της διατροφικής αλυσίδας, διοργανώνει
εκπαιδευτικά
σεμινάρια για τις «Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίμων», σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/ 17.08.2007.
Στόχος των σεμιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας
στην παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίμων με
ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών , σύμφωνα με
τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ης
και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή
των τροφίμων.
Τα σεμινάρια είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το καθένα
και πραγματοποιούνται στην αίθουσα σεμιναρίων του ΒΕΘ
– Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ,
ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως με την
κατάθεση της αίτησης στο Οικονομικό τμήμα του
Επιμελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα μέλη του
ΒΕΘ είναι η ταμειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά την
καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους.
Η αίτηση
συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του
Β.Ε.Θ www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στο τμήμα Θεμάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών,
Στατιστικής, Ερευνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ,
αρμόδιος κ.Γ.Δεληχάτσιος, στο τηλέφωνο 2310241383 .

6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με
την ένταξη επιπλέον πεντακοσίων σαράντα δύο (542)
επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού Π/Υ επιλέξιμης
δημόσιας δαπάνης 37.046.455,42 ευρώ. Δείτε τη σχετική
απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200214_6h_trop
_antag.pdf

Εξαιρούνται προϊόντα ελιάς, τυριά και κρασιά της Ελλάδας από τους Αμερικανικούς δασμούς
Για δεύτερη φορά, με απόφαση που εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, στις 15 Φεβρουαρίου 2020, η Ελλάδα εξαιρείται
από τους αμερικανικούς δασμούς στην ΕΕ. Το ελληνικό λάδι, τα προϊόντα ελιάς, τα τυριά, τα κρασιά και τα συναφή εξαγωγικά
προϊόντα προς τις ΗΠΑ, βρέθηκαν εκ νέου εκτός στην αναθεωρημένη λίστα των προϊόντων που υπόκεινται στις αμερικανικές
κυρώσεις. Επιπροσθέτως, μάλιστα, εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των δασμών και ο χυμός από δαμάσκηνα. (Πηγή: EBEA eNewsletter|18.2.20).

Παράταση
υποβολής
αιτήσεων
χρηματοδότησης στη δράση ΕΣΠΑ - Κουπόνια
καινοτομίας
για
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος
Τζιτζικώστας υπέγραψε την Πέμπτη 20.02.2020 την Πρώτη
(1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Κουπόνια Καινοτομίας για
τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο
του Ε.Π. Κεντρική Μακεοδονία 2014-2020 (Ημερομηνία
απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 20.02.2020) . Σύμφωνα
με την απόφαση η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης τροποποιείται και
παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα
15:00. Σκοπός της δράσης είναι η Ενίσχυση των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από
αναγνωρισμένους θεσμικά Φορείς καινοτομίας . Οι επιχειρήσεις
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα
πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η
αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος
φορέας καινοτομίας. Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της
συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι: Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τους φορείς
καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό:
-την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές.
Ως καινοτόμα θεωρούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που
παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή
τρόπους χρήσης,
-την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή
λειτουργίας επιχειρήσεων,
-την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων,
-ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς
και τεχνολογικούς φορείς
-προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας
προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Η συγκεκριμένη δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως
προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής
Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ του
ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr. Για το
λόγο αυτό το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με
τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της
Στρατηγικής:
•
Αγροδιατροφή
•
Δομικά
υλικά
•
Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση • Τουρισμός • Τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών • Τεχνολογίες ενέργειας •
Τεχνολογίες περιβάλλοντος • Τεχνολογίες μεταφορών και
εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε ποιους απευθύνεται: Πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον
μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.
Περίοδος υποβολής από 17/12/2019 έως 30/04/2020 (ώρα
15:00). Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή,
αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση,
τροποποίηση,
πληρωμή,
έλεγχος
μακροχρονίων
υποχρεώσεων κλπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται
στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας
www.ependyseis.gr/mis
και στο οποίο υποχρεωτικά οι
δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των
αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και τον ΕΦ (π.χ. αιτήματα
υποβολών,
ενστάσεις,
αιτήματα
ελέγχου,
αιτήματα
τροποποίησης κλπ.) Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση /
Επιδότηση. Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Όροι και προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις που
μπορούν να συμμετάσχουν είναι επιχειρήσεις που αθροιστικά
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: να δραστηριοποιούνται
ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν το σχέδιο
τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,να διαθέτουν και
να δηλώσουν ως ΚΑΔ επένδυσης ένα τουλάχιστον από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος IV: ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ), πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, να είναι πολύ
μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, να έχουν κλείσει
τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης
διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2018
(για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6
θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου
2017)να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες
μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα
(Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ΙΚΕ) και
ατομικές επιχειρήσεις, να έχουν, εφόσον απαιτείται, την κατά
περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την
υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή
ανανέωσης αυτής, να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά
βιβλία του ΚΒΣ, να μη βρίσκονται υπό πτώχευση,
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν
προβληματικές επιχειρήσεις, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους
ανάκτηση ενίσχυσης, να υποβάλλουν επιχειρηματικό
σχέδιο/πρόταση χρηματοδότησης για την επίλυση του
προβλήματος που αντιμετωπίζουν, καθώς και το σύνολο
των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων,
όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη, να
συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις
δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν
ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να δεσμευτούν ότι τα
επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις, εφόσον εγκριθούν προς
χρηματοδότηση, δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα
που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να
υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά
ΑΦΜ στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας πρόσκλησης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη
επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της
ενίσχυσης από αυτή τη Δράση αυτή, να μην υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία.
Τι
χρηματοδοτείται: Οι δαπάνες για την αγορά–λήψη
υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση
Σχεδίου
Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας.
Αναλυτικά,
οι
πληροφορίες για τις επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο
κεφάλαιο 6.1 της Πρόσκλησης. H μέγιστη επιχορηγούμενη
αξία των υπηρεσιών αυτών (κουπόνια καινοτομίας) είναι
10.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%. Οι δαπάνες
είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης της Δράσης. Προϋπολογισμός € 4.000.000 . Η
πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ
ΠΚΜ www.pepkm.gr
, του ΕΣΠΑ www.espa.gr
,
www.ependyseis.gr
και του Ε.Φ. www.efepae.gr
,
www.kepa-anem.gr .Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ).
Ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.kepa-anem.gr
Διεύθυνση Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο Ερμής (1ος
όροφος), 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 480000, Φαξ. 2310 480003.

«OpenDay
στοΟK!Τhess:
Γνώρισε
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας»

το

Κέντρο

Θέλεις να κάνεις τα πρώτα σου βήματα στη νεοφυή
επιχειρηματικότητα και αναζητάς την κατάλληλη υποστήριξη;
Σε περιμένουμε στο OpenDay του OK!Thess που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00
στις
εγκαταστάσεις
του
Κέντρου
Καινοτομίας
&
Επιχειρηματικότητας
(Φιλικής
Εταιρείας
12
&
Ι.
Τσιμισκή,Θεσσαλονίκη), για να γνωρίσεις τις δράσεις και το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και να έρθεις σε επαφή με
ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες και ενδιαφέροντα.
Δηλώστε
συμμετοχή
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTPVQieNye0Y
1lWdqagve8NeuTY61PFRWan3CxOFnf2lTEJA/viewform

Στο TAXISnet της ΑΑΔΕ η δήλωση IBAN για τις
επιστροφές φόρου
Ο
Υφυπουργός
Οικονομικών,
κ.
Απόστολος
Βεσυρόπουλος, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
Γιώργου Πιτσιλή, εξέδωσε απόφαση με στόχο την στήριξη
της πραγματικής οικονομίας και την αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Η εν λόγω
απόφαση με Αριθμ. Α.1019/31.01.2020 με θέμα: «(1)
Τροποποίηση
της
απόφασης
ΠΟΛ.
1140
«Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή
επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή
επιστροφής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’
458/14.02.2020) και καθιστά υποχρεωτική για όσους
δικαιούνται επιστροφή φόρου, τη δήλωση στο TAXISnet
της ΑΑΔΕ του IBAN, που χρησιμοποιούν για την πληρωμή
των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων. Πρακτικά, αυτό
σημαίνει ότι, για την επιστροφή φόρων σε λογαριασμό του
δικαιούχου, δεν θα χρειάζεται η επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. για να
δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα
καταβληθεί ο προς επιστροφή φόρος. Επισημαίνεται ότι οι
φορολογούμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν το ΤΑΧΙSnet
και για μεταβολές του δηλωθέντος ΙΒΑΝ. Διευκρινίζεται ότι
όσοι έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για τη
φορολοταρία, δεν χρειάζεται να τον γνωστοποιήσουν εκ
νέου. Η ορθότητα των στοιχείων κάθε αρχικής ή
τροποποιητικής δήλωσης του εν λόγω τραπεζικού
λογαριασμού επαληθεύεται με το αντίστοιχο ίδρυμα
πληρωμών. Δείτε το κείμενο της απόφασης σε ΦΕΚ στο
σύνδεσμο
file:///C:/Users/delichatsios/Downloads/document%20(72).p
df

Mε τη χρήση προτύπου καταστατικού η σύσταση ΑΕ
μέσω e-ΥΜΣ ή των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των
Επιμελητηρίων
Με τη χρήση πρότυπου καταστατικού μέσω είτε της
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) είτε των
Υπηρεσιών μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, είναι πλέον
εφικτή η σύσταση και Ανωνύμων Εταιρειών. Κατ' αυτόν τον
τρόπο, ολοκληρώνεται η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, καθώς
είναι πλέον εφικτή η ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών με
πρότυπο καταστατικό για όλες τις νομικές μορφές (ΑΕ,
ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) που προβλέπονται στον Νόμο
4441/2016. Η διαδικασία σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ
πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Το κόστος
σύστασης μέσω e-YMS ανέρχεται στα 18 ευρώ για τις
κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και στα 15 ευρώ
για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ). Οι Α.Ε
επιβαρύνονται επιπλέον και με το 1‰ επί του κεφαλαίου
υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανά νομικό τύπο, στον διαδικτυακό τόπο της
e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας 19 Εργαστηρίων του
ΑΠΘ στο Πλαίσιο του Προγράμματος Κουπόνια Καινοτομίας
για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Από το Γραφείο Μεταφοράς τεχνολογίας του ΑΠΘ έχει αποσταλεί
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνοπτικός πίνακας
19 εργαστηρίων του ΑΠΘ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για
συνεργασία με επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος
Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας:
Δείτε
τον
πίνακα
στο
σύνδεσμο:
https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851740101_synoptikos_
pinakas_19_ergasthrivn_toy_apu_poy_ekdhlvsan_endiaferon_sy
ner....pdf . Επίσης έχουν σταλεί οι ακόλουθες διευκρινήσεις: Το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει 300 και πλέον
Εργαστήρια τα οποία καλύπτουν πολύ μεγάλο εύρος
ερευνητικών δραστηριοτήτων και μπορούν να προσφέρουν
λύσεις και υπηρεσίες στις προκλήσεις τις αγοράς. Περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
βρείτε
στον
σύνδεσμο
http://lab.web.auth.gr/
ή να επικοινωνήσετε με το Γραφείο
Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ. Αναφορικά με τη λίστα που
σας στείλαμε, με τα 19 εργαστήρια του ΑΠΘ, περιλαμβάνει
εργαστήρια του πανεπιστημίου μας που εκδήλωσαν
συγκεκριμένο ενδιαφέρον συνεργασίας με επιχειρήσεις της ΠΚΜ,
στο πλαίσιο του προγράμματος Κουπόνια Καινοτομίας. Είναι
εργαστήρια με διάφορα επιστημονικά αντικείμενα από τις Σχολές
του Πολυτεχνείου και των Θετικών Επιστημών μέχρι τις
Οικονομικές Επιστήμες ακόμη και την Επιστήμη του Αθλητισμού.
Γνωρίζουμε λοιπόν σίγουρα ότι τα εργαστήρια αυτά
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα,
βέβαια δεν αποκλείεται και κάποιο/α από τα υπόλοιπα
εργαστήρια του ΑΠΘ να ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και να μην
έχει εκδηλώσει προς το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας το
ενδιαφέρον του. Στην περίπτωση αυτή η ενδιαφερόμενη
επιχείρηση μπορεί είτε να επικοινωνήσει απευθείας με το
εργαστήριο που την ενδιαφέρει είτε να επικοινωνήσει με το
Γραφείο μας για να την φέρουμε σε επαφή με το εργαστήριο που
επιθυμεί (τηλ. 2310 994021 και 2310994034, e-mail:
tto@rc.auth.gr, http://www.rc.auth.gr )

16o Athens
Συμμετοχής

Digital

Arts

Festival

|

Ανοιχτό

Κάλεσμα

Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens
Digital Arts Festival, εξερευνώντας τις απεριόριστες πιθανότητες
για το μέλλον μέσα από την τέχνη, την επιστήμη και την
τεχνολογία, σας προσκαλεί να υποβάλετε τις προτάσεις σας για
την επόμενη διοργάνωση, με θέμα «TECHNOTRIBALISM». Το
διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital
Arts Festival, καλεί την καλλιτεχνική κοινότητα καθώς και τις
κοινότητες των επιστημών και της τεχνολογίας, να υποβάλουν
έργα και επιτεύγματα τα οποία να υπογραμμίζουν, να σχολιάζουν,
να διαβλέπουν ή και να ορίζουν αυτή την σύγχρονη εποχή, με
σκοπό να συνθέσει το περιεχόμενο για το επερχόμενο 16ο
φεστιβάλ το οποίο θα λάβει χώρα την άνοιξη του 2020.
DEADLINE 29/2/2020. Δηλώστε online συμμετοχή στο:
http://2020.adaf.gr . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων επισκεφθείτε το
www.adaf.gr

Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2020- Πρόσκληση Επιχειρήσεων
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης για 8η χρονιά προσκαλεί τις επιχειρήσεις να
συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ
2020» που θα πραγματοποιηθεί στις 26, 27 και 28 Μαΐου
2020 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
(ΚΕΔΕΑ), στην πανεπιστημιούπολη. Η φετινή εκδήλωση θα
πλαισιωθεί με πολλές παράλληλες δράσεις &workshop για
τους φοιτητές και αποφοίτους. Οι επιχειρήσεις μπορούν
να βρουν όλη την πληροφορία και να δηλώσουν
συμμετοχή
ηλεκτρονικά
στο
σύνδεσμο:
https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=903,
μέχρι
την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
«Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α.1005/10.01.2020 (ΦΕΚ
33/Β’) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε με θέμα: Όροι, προϋποθέσεις
και διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης ενεργειακών Προϊόντων που προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες η βιοτεχνίες αποκλειστικά
ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους και
έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2020 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 667
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail:
d19diadi@otenet.gr
site: www.aade.gr
. Η εγκύκλιος
αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

ΜΑΣΤΕΡ
στις
Ευρωπαϊκές
Πολιτικές
Νεολαίας,
Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει θέσεις μερικής
φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.)
στις
Ευρωπαϊκές
Πολιτικές
Νεολαίας,
Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο
οδηγεί στην απονομή ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης
(Master'sDegreeinEuropeanPoliciesonYouth,
Entrepreneurship, EducationandCulture). Στο Π.Μ.Σ. γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την
πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Έναρξη
μαθημάτων μερικής φοίτησης Μάρτιος 2020.ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 2-3-2020. Συμπληρώστε τη φόρμα
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
κατά
προτεραιότητα
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfihYzpm32bmqp
0wHK_cXZ80A5CCC10ZIrb6BNJcyIoL05jlw/viewform .
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.
Έντυπη
αίτηση
εδώ:
http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/aitisi_pms_epnep.
v1.pdf
2. Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας εγγράφων εδώ:
http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/EPNEP-YPDHL2.pdf
3. Βιογραφικό σημείωμα (πρόσφατο, σε οποιαδήποτε
μορφή/τύπο).
4. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) (σε περίπτωση που οι
τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της
αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι
νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).
5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από
εργοδότες, προϊσταμένους εργασιακής σχέσης ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ (γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε στυλ
συστατικής επιστολής και οποιοσδήποτε συνδυασμός
συστατικών).
6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής
γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα
πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ.
50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α'/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ
185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα
σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις,
υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση, η οποία
διεξάγεται στο τμήμα μας, για επιβεβαίωση της καλής γνώσης
μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας ώστε να υπάρχει δυνατότητα να
ανταπεξέλθει ο υποψήφιος στην εκπόνηση γραπτών
εργασιών και διπλωματικής εργασίας με ανάγνωση
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.
7. Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της αστυνομικής ταυτότητας ή
του διαβατηρίου.
8. Επιπρόσθετα προσόντα όπως (πτυχία, ξένες γλώσσες,
ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του
εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία)
κατατίθενται σε απλές φωτοτυπίες και αναγράφονται στο
βιογραφικό σημείωμα.
Επικοινωνείτε ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες της
συνέντευξης.
Στο ΠΜΣ παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του
προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες
πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/)Διευθυντής
προγράμματος: Μπιτζένης Αριστείδης, Phd, Καθηγητής
Διεθνούς Επιχειρηματικότητας, www.bitzenis.eu /www.icib.eu,
ΤΗΛ. 2310.891.498. ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ – Πληροφορίες κ. Αθ.
Λουκίδου.
ΠΜΣΕΠΝΕΠhttps://web.facebook.com/epnep/https://www.link
edin.com/in/epnep-uom/, https://twitter.com/epnep_uom
,
Youtube-Channel (Video ΔΕΘ 2019) , 2310-891498 & 747 //
Fax:
2310-891465,
epnep@uom.edu.gr
/
bitzenis@yahoo.com.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας σας προσκαλεί στην Detrop Boutique 2224/02/2020
Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών
Detrop Boutique 22-24/02/2020 θα τοποθετηθεί κινητή ομάδα
εστίασης FOOD TRUCK & GREEK DELISTORE για την
προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων και της
γαστρονομίας της Μακεδονίας. Μπροστά από το Περίπτερο 12.
Στις 22/02/2020 στο συνεδριακό κέντρο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ος
ΓΕΡΜΑΝΟΣ» - Αίθουσα C, ΔΕΘ Περίπτερο 8 (2 όροφος) και
ώρες 10:30-14:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση
με Θέμα: Ανάδειξη Γεωργοδιατροφικών Προϊόντων, Blockchain
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Brexit , το Επόμενο Βήμα.

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: « Η Συμμετοχή των
Δικηγόρων στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στη σύνταξη
καταστατικών εταιριών, ως μέτρο αποφυγής δικαστικών
διενέξεων και επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης»
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: « Η Συμμετοχή των
Δικηγόρων στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στη σύνταξη
καταστατικών εταιριών, ως μέτρο αποφυγής δικαστικών
διενέξεων και επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης», που θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 18.30
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Β.Ε.Θ. (Τσιμισκή 29). Οι
εισηγήσεις και τα συμπεράσματα της εκδήλωσης θα
αποσταλούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ο

Ημερίδα – 4 Workshop “ Doing Business in Arab World”
Σε συνέχεια της ετήσιας διοργάνωσης της Ημερίδας
«Επιχειρείν στον Αραβικό Κόσμο» που έχει πλέον καθιερωθεί
ως παράδοση, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει
το 4ο Workshop “Doing Business in the Arab World”, στις 19
Μαρτίου 2020, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών.
Τα σημεία εστίασης της Ημερίδας θα προσεγγίσουν ορισμένοι
από τους Εμπορικούς Ακολούθους σε αραβικές πρεσβείες
στην Ελλάδα και Έλληνες Σύμβουλοι Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων, που βρίσκονται διαπιστευμένοι στον
αραβικό κόσμο.
H Ημερίδα θα προσφέρει την ευκαιρία και στις δύο πλευρές για
δικτύωση, διάδραση και διμερείς συναντήσεις (B2B) σε όλους
τους επιχειρηματικούς τομείς. Θα δώσει, επίσης, την ευκαιρία
στους Έλληνες συμμετέχοντες να συναντήσουν και να
συζητήσουν
με
Άραβες
εμπορικούς
ακόλουθους,
διαπιστευμένους στην Ελλάδα, και με Έλληνες Συμβούλους
ΟΕΥ που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση.
Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: Τετάρτη 11
Μαρτίου
2020,
ώρα:
16:00
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs25IYVJ1SvyZtH
HqXSixSBYa5hGOygOJGRqwh8Cp3R4h5g/viewform?vc=0&c=0&w=1

ο

5 Συνέδριο τουρισμού πέντε διμερών Επιμελητηρίων
ο

Το 5 Συνέδριο τουρισμού διοργανώνεται από τα πέντε διμερή
Επιμελητήρια : Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο,
Ελληνο-Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Γαλλικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Γερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Ιταλικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, στο
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» - αίθουσα «ΕΛΛΟΠΙΑ»
Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 2310286453,
n.tsavdaroglou@amchma.gr , www.amcham.gr .

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/athens-halfmarathon-sports-show-2020/
Η

4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ VERDE. TEC
Πόλη: M.E.C Παιανίας
Ημερομηνία: : 20-22 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Site: www.verde-tec.gr
3ο YACHTING FESTIVAL
Πόλη: Άλιμος - Αττική
Ημερομηνία: 23-26 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Ιστιοπλοΐα
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/,
τηλ:2110129575
Η

1 ΈΚΘΕΣΗ « YACHTING VOLOS: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ»
Πόλη: Βόλος
Ημερομηνία: 14-17 Μαίου
Εκθέματα: Ιστιοπλοΐα
Πληροφορίες: Site: https://yachtingandgastronomyvolos.com/ ,
τηλ:2110129575
η

20 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020»
Πόλη: Ιωάννινα – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ημερομηνία: 20-24 Μαΐου . Εκθέματα: Γενική, Τοπικά
Προιόντα
Πληροφορίες: Site: http://kyklos-ektheseis.gr/ Τηλ.: 26510
37114 Fax: 26510 37119
Κιν: 6944107862 , email: kyklosek@otenet.gr
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
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

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)
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
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου. Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/,
τηλ: 211 012 9575
MEAT & GRILL DAYS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr
DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr
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
LIGHT AND BUILDING 2020
Πόλη: Φρανκφούρτη
Ημερομηνία: 8-13 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Τεχνολογία Φωτισμού και Αυτοματισμών Κτηρίου
Πληροφορίες: site: https://lightbuilding.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

Διθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
WORLD BUILD MOSCOW
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 31 Μαρτίου- 03 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Κατασκευές, Δομικά υλικά
Πληροφορίες: site: http://worldbuild-moscow.ru/en-GB/

REGIONAL FAIR OF ECONOMY, AGRICULTURE AND TOURISM
"PRNJAVOR 2020"
Πόλη: Prnjavor – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 23-24 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Οικονομία, Γεωργία και Τουρισμός
Πληροφορίες: site: http://www.rsconsultingandtrade.com/

FOOD & HOTEL ASIA
Πόλη: Σιγκαπούρη, Ασία
Ημερομηνία: 31 Μαρτίου- 03 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα, ποτά
Πληροφορίες: τηλ: 2103355767 , e-mail :
k.anagnostopoulou@eg.gov.gr

1Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «ALGIERS INTERNATIONAL
TOURISM FAIR»
Πόλη: Αλγέρι, Αλγερία
Ημερομηνία: 25-28 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Τουρισμός
Πληροφορίες: site: http://tourisme.safex.dz/.

INTECHTRA
Πόλη: Σάο Πάολο, Βραζιλία
Ημερομηνία: 31 Μαρτίου- 03 Απριλίου 2020
Εκθέματα: ποτά, φαγητά, συσκευασία
Πληροφορίες: https://www.intechtra.com.br/en/

COFFE FEST SARAJEVO 2020
Πόλη: Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 25-26 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Καφές, Τσάι , Σοκολάτα
Πληροφορίες: site: http://www.sarajevo4walls.ba/
IBAKTECH 2020
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 26-29 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Οικιακά σκεύη
Πληροφορίες: site: https://en.hostistanbulfair.com/
HOME ELECTRONICS FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 26-29 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές
Πληροφορίες: site: http://www.hefist.com/?lang=en
15th INTERNATIONAL HOUSEWARES SOURCING FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 26-29 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική
Πληροφορίες:site:http://www.ibatech.com.tr/eng/Ziyaretci/onlinedav
etiye.html
, τηλ: 0212 284 11 10, e-mail: info@messestuttgart.com.tr
TH

18 INTERNATIONAL EXHBITION ON BAKERY,
CONFECTIONERY, ICE CREAM, CHOCOLATE AND
TECHNOLOGIES.
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 26-29 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική
Πληροφορίες:
site:
https://www.tradefairdates.com/IbatechM618/Istanbul.html
TH

14 REAL ESTATE EXHIBITION ARABIC TURKISH SUMMIT
Πόλη: Hilton Convention Center Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 28-29 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Ακίνητα
Πληροφορίες:
https://altin-turk.com/h/10-real-estate-fair-and-thearab-turkish-summit/34/
FOOD AND DRINK EXPO 2020
Πόλη: Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία: 30 Μαρτίου- 01 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα και Ποτά
Πληροφορίες: site: https://www.foodanddrinkexpo.co.uk/ , τηλ: +44
(0)1293 610401, e-mail: robert.proctor@wrbm.com , RECO
EXPORTS , τηλ: 2312315310, email: events@reco-exports.gr

MOSTAR INTERNATIOLAL FAIR
Πόλη: Mostar, Βοζνία
Ημερομηνία: 31 Μαρτίου- 03 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Τουρισμός
Πληροφορίες: site: https://www.mostar-fair.com/en/
INTERNATIONAL TRADE FAIR - MOSTAR 2020
Πόλη: Mostar, Βοζνία
Ημερομηνία: 31 Μαρτίου- 04 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Οικονομία
Πληροφορίες: site: http://www.mostarski-sajam.com/

AYMOD INTERNATIONAL FOOTWEAR FASHION
EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 1-4 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Είδη υπόδησης
Πληροφορίες: site:
https://www.expointurkey.org/exhibitions/istanbulyesilkoy/aymod-2020
MARBLE IZMIR FAIR
Πόλη: Σμύρνη , Τουρκία
Ημερομηνία: 01-04 Απριλίου 2020
Εκθέματα: μάρμαρα, γρανίτες, φυσική πέτρα,
μηχανήματα
Πληροφορίες: site: https://10times.com/marble
CONSTURMA
Πόλη: Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Ημερομηνία: 01-05 Απριλίου 2020
Εκθέματα: δομικά υλικά
Πληροφορίες: email: hungexpo@hungexpo.hu tel:
(+361) 263 6000
HERMES EXPO 2020- Εμπορικές Συναλλαγές
Τουρισμός
και
Επενδυτικές
Ευκαιρίες
και
Γαστρονομία
Πόλη: Σικάγο, Ουάσινγκτον, Φιλαδέλφεια, Νέα Υόρκη,
ΗΠΑ
Ημερομηνία: 2,6,8,9 Απριλίου 2020
Εκθέματα:
Τουριστικά προϊόντα, εμπόριο ,
γαστρονομία
Πληροφορίες: site: www.HermesExpo.com , e-mail:
paul@hermesexpo.com , τηλ: (001)-610-4465

Διεθνείς Διαγωνισμοί

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

SOUTH-EASTERN EUROPE BRIGADE – SEEBRIG

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε:
- έγγραφο με θέμα: «Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την
Αίγυπτο σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων για τα τυριά».
-έγγραφο με θέμα: «Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την
Αίγυπτο σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων σε προϊόντα.».
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 .

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων απέστειλε
έγγραφο με διακήρυξη διαγωνισμού της SEEBRIG:
Η SEEBRIG(Ταξιαρχία Νοτιοανατολικής Ευρώπης)
θα μεταφερθεί από τον Τύρναβο στο Κουμάνοβο ( Β.
Μακεδονία) και για τη μεταφορά διενεργεί διαγωνισμό.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη η SEEBRIG προσκαλεί
μεταφορικές επιχειρήσεις από τα κράτη μέλη της
MPFSEE να καταβάλουν προσφορές που θα
αφορούν την μεταφορά, το πακετάρισμα , φόρτωση,
εκφόρτωση και ξεπακετάρισμα με το σύστημα
«Πόρτα- Πόρτα». Η μεταφορά θα πρέπει να γίνει
οδικώς με τη χρήση φορτηγών οχημάτων. Η εταιρεία
που θα επιλεγεί θα πρέπει να πακετάρει και να
φορτώσει με κατάλληλο τρόπο τα προς μεταφορά
είδη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της μεταφοράς
από το Τύρναβο(Na-3) στο Κουμάνοβο(Na-5). Η
μεταφορά θα ξεκινήσει 20 Ιουλίου και θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί έως και τις 30 Ιουλίου 2020.
Η περίοδος προσφορών τελειώνει 6 Μαρτίου 2020
και όλες οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε
Ευρώ(€).
Στοιχεία Επικοινωνίας: 1. LTC Stavros Georgilas, G-4
Movement Officer, Tel: 0030 2410932342, Fax: 0030
2410932600 , email: g4.trns@seebrig.org 2. Major
Nikolaos
Poulios,
G-4
P&C
Officer,
Tel:
00302410962343, Fax: 00302410932600, email:
g4.pc@seebrig.org.
Εταιρείες από Χώρες εκτός της MPFSEE δεν
μπορούν να καταβάλουν προσφορές. Ενώ όλη η
αλληλογραφία μεταξύ της SEEBRIG και των εταιρειών
που καταθέτουν προσφορά θα πρέπει να γίνεται στην
επίσημη γλώσσα της SEEBRIG, τα αγγλικά.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ , απέστειλε έρευνα αγοράς
οίνου στη Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ (https://agora.mfa.gr/) ,email: ecocomdusseldorf@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδος στο Λονδίνο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: «Απόπειρες
εξαπάτησης Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρηματιών από πρόσωπα με
φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο». Οι περιπτώσεις οι οποίες
πρόσφατα μας γνωστοποιήθηκαν μπορούν να ενταχθούν στις
παρακάτω γενικές κατηγορίες:
1. Κατάχρηση ή χρήση παρεμφερούς επωνυμίας με αυτήν κάποιας
νόμιμα λειτουργούσας επιχείρησης
Η πρακτική είναι γνωστή εδώ και χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε
άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Κατά κανόνα, ελληνική παραγωγική ή
εμπορική εταιρεία λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από
πρόσωπο φερόμενο ως αγοραστής μεγάλης αλυσίδας λιανικού ή
χονδρικού εμπορίου (μεταξύ άλλων ASDA, Tesco, COSTCO,
Sainsbury's και Morrison's), με το οποίο εκδηλώνει, συνήθως επείγον,
ενδιαφέρον παραγγελίας. Στόχος είναι είτε η απόκτηση και μη εξόφληση
της παραγγελίας, είτε η απόσπαση των προσωπικών ή οικονομικών
δεδομένων του συνομιλητή του. Ο έλεγχος των τυπικών στοιχείων
ύπαρξης και λειτουργίας βρετανικής επιχείρησης μπορεί να γίνει στην
ιστοσελίδα https://beta.companieshouse.gov.uk/
του Μητρώου
Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (Companies House), όπου με
κριτήριο αναζήτησης την επωνυμία ή τον αριθμό μητρώου, μπορεί
κανείς να διαπιστώσει αν μια εταιρεία είναι ενεργή, τα βασικά της
στελέχη, οικονομικά στοιχεία, τυχόν εκκρεμότητες, κλπ
2. Προσέγγιση στο πλαίσιο εμπορικής έκθεσης
Επιχειρήσεις, που εμφανίζονται ως συνεργαζόμενες με εμπορικές
εκθέσεις, επικοινωνούν με τις συμμετέχουσες εταιρείες, υποστηρίζοντας
ότι έλαβαν τα στοιχεία τους από τους διοργανωτές, προκειμένου να τους
προσφέρουν, έναντι αμοιβής, καταλόγους υποψήφιων αγοραστών,
προς αξιοποίηση στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην έκθεση. Οι
επιχειρήσεις αυτές είναι πρόθυμες να διαπραγματευτούν το κόστος των
καταλόγων, ενώ χρησιμοποιούν προηγμένα μέσα για την άμεση
ανάληψή του (πληρωμή μέσω qr code). Δεν είναι γνωστή η ποιότητα
των προσφερόμενων στοιχείων.
3. Επενδυτικές προτάσεις υψηλού κινδύνου
Η περίπτωση αφορά κυρίως φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν κάποιο
ηλεκτρονικό μήνυμα ή ανταποκρίνονται σε διαφήμιση που τους
περιέρχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιχειρήσεις που
προσφέρουν την επενδυτική ευκαιρία δεν είναι αναγκαστικά απατηλές,
αλλά όπως διαπιστώσαμε στις περιπτώσεις που περιήλθαν σε γνώση
του Γραφείου μας, δεν ενημέρωσαν για τους όρους και τις
προϋποθέσεις των προτεινόμενων επενδύσεων.
Το πλήρες κείμενο του εγγράφου με τις συστάσεις του Γραφείου του
ΟΕΥ του Λονδίνου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr στην διαδρομή επιχειρηματικά νέα – ειδήσεις Απόπειρες εξαπάτησης Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρηματιών από
πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Λονδίνο (www.agora.mfa.gr/gb66) , τηλ. +44 (0)
2077278860, e-mail: ecocom.london@mfa.gr

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο
Βουκουρέστι μας ενημερώνει ότι:
Το Ινστιτούτο Iliescu για καρδιαγγειακές παθήσεις (
Institutul de Boli Cardiovasculare ‘’ Prof. Dr. C.
Iliescu’’ ) προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια
διαγνωστικών μηχανημάτων. Καταληκτική ημερομηνία
για υποβολή αιτήσεων: 3.3.2020
Πληροφορίες: Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες
πληροφορίες: τηλ: +40 213026724 και email:
aprov.cciliescu@yahoo.com
Δημοσίευση προκήρυξης:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474052020:TEXT:EL:HTML&WT.mc_id=RSSFeed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=
47405-2020&WT.rss_ev=a
(Γραφείο 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)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη
Σόφια απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με προκηρύξεις
κρατικών διαγωνισμών Φεβρουαρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Σόφια τηλ.:
(+3592) 9447959-9447790,
, στην
ιστοσελίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 , στο email:
ecocom-sofia@mfa.gr και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr στη διαδρομή : Επιχειρηματικά Νέα
– Ειδήσεις – Προκηρύξεις διαγωνισμών στη
Βουλγαρία Φεβρουαρίου 2020, όπου έχει αναρτηθεί ο
κατάλογος των προκηρύξεων.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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24/02/2020,
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ)
ΜΕ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», ΤΗΛ.2421351156

77

03/03/2020,
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΦΑΝΕΡΗΣ,
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛ.2310 494551

73

03/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ», ΤΗΛ.2310 381080

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
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03/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», ΤΗΛ.2310 381080

ΓΙΑ

ΤΟΝ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
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04/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ», ΤΗΛ.2310 381080

«ΙΑΤΡΙΚΑ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
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04/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ», ΤΗΛ.2310 381080

ΤΑ

«ΥΛΙΚΑ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
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04/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ARGON LASER», ΤΗΛ.2413 504379

ΓΙΑ

ΤΗΝ

78

09/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΤΗΛ.2651 007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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09/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2313-307184

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
8,5

ΓΙΑ

ΤΑ

ΓΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

«ΧΗΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΔΟ

&

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΠΛΩΝ»,

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

70

13/03/2020, ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΚΑΙ
ΚΥΒΟΛΙΘΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ
Δ.Θ.(ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ,
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ), ΤΗΛ. 231331 8328

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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13/03/2020,
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΣΩ
ΤΟΥ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΟΥ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ
ΡΟΤΟΝΤΑΣ»,
ΤΗΛ.2313
318453

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

80

17/03/2020,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΛ.210-3483161

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
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20/03/2020,
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ»,
ΤΗΛ.2313-318453

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

72

27/02/2020,
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Α',Β',Γ'
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2019», ΤΗΛ.2313 318449

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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28/02/2020,
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΗΛΜ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2019», ΤΗΛ.2313 318449

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ




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.

