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Μέτρα για την επιχειρηματικότητα ζήτησαν οι
παραγωγικοί φορείς από τη Φ. Γεννηματά
Tην αγωνία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας για το μέλλον
της οικονομίας εξέφρασαν οι παραγωγικοί φορείς κατά τη διάρκεια
συνάντησης
που
είχαν
στο
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.
Η έλλειψη ρευστότητας, τα κόκκινα δάνεια, η οικονομική ασφυξία,
η ανεξέλεγκτη φορολογία, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές που
ταλανίζουν την επιχειρηματική κοινότητα, ήταν μεταξύ των
θεμάτων που τέθηκαν προς την κα. Γεννηματά, η οποία επισήμανε
την σημασία ενός σχεδίου ελληνικής ταυτότητας προκειμένου να
πυροδοτηθεί η ανάπτυξη και να εξασφαλιστούν πόροι για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.
«Η Ελλάδα έχει δυνατότητες αλλά χρειάζεται συνεννόηση και
σταθερότητα, δυστυχώς όλα τα προγράμματα δεν σχεδιάστηκαν
από Έλληνες με αποτέλεσμα να μη ληφθεί υπόψη το ότι η
ελληνική οικονομία στηρίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» είπε
χαρακτηριστικά η κα. Γεννηματά υπογραμμίζοντας πως
«η
σημερινή κατάσταση οδηγεί σε ανακύκλωση του προβλήματος,
διατηρεί τη φτωχοποίηση. Δεν υπάρχει άλλος καιρός για
πειράματα και αναζήτηση σωτήρων» σημείωσε η κα. Γεννηματά, η
οποία υπογράμμισε πως η φορολόγηση των επιχειρήσεων, όπως
έχει προτείνει το ΚΙΝΑΛ πρέπει να μειωθεί από το 29% που είναι
σήμερα, σε 20%. Αναφερόμενη στη Συμφωνία των Πρεσπών η
κα. Γεννηματά τόνισε πως δεν έχει ληφθεί καμία πρόνοια για να
προστατευθούν τα μακεδονικά προϊόντα. «Το πρόβλημα που θα
προκύψει φοβάμαι ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όλα
αυτά τα θέματα είναι για μας στην πρώτη γραμμή της
προσπάθειας και θα εξακολουθήσουν να είναι, γιατί δεν μπορεί να
υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα, εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη στη
Βόρειο Ελλάδα και στη Μακεδονία. Είναι αυτή τη στιγμή
εγκαταλελειμμένες» τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.
Τι ζήτησαν οι παραγωγικοί φορείς
«Η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει προκειμένου να
επανέλθει στην κανονικότητα και να μπει στο δρόμο της
ανάπτυξης. Το τέλμα στο οποίο βρίσκεται η αγορά, οι υψηλοί
φόροι, οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, η έλλειψη
ρευστότητας και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για την
επανεκκίνηση της οικονομίας διαμορφώνουν ασφυκτικές πιέσεις
για το επιχειρείν, ιδιαίτερα, δε, για κάποιες επιχειρήσεις που
προσπαθούν να κρατηθούν, με δυσκολία, στη ‘ζωή’» τόνισε ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Αναστάσιος Καπνοπώλης, ο οποίος έκανε αναφορά στη δέσμη
μέτρων που απαιτείται για αλλαγή σελίδας της ελληνικής
οικονομίας. Συγκεκριμένα ζήτησε τη δημιουργία ευνοϊκού
φορολογικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, την ουσιαστική
αντιμετώπιση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τη σταδιακή
μείωση των συντελεστών ΦΠΑ προκειμένου να υπάρξει
αποτέλεσμα στη φοροδιαφυγή, τη μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών, τη λήψη μέτρων ώστε η χρήση του όρου ‘μακεδονικός’
να μην εξελιχθεί σε εθνικό επιχειρηματικό εφιάλτη, για τις
εμπορικές ονομασίες, τα σήματα και τις επωνυμίες των
επιχειρήσεων, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ΕλλάδαςΣκοπίων. Στις προσπάθειες που κάνουν οι εξαγωγείς προκειμένου
να παραμείνουν ανταγωνιστικοί αλλά και την ανάγκη δημιουργίας
Γραφείου Εξωστρέφειας στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε
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ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδας, Γιώργος Κωνσταντόπουλος συμπληρώνοντας
πως πρόκειται για μία πολύ καλή πρακτική με
αποτελέσματα, που ξεκίνησε από την Αγγλία. « Το δόγμα
μας είναι παράγω στην Ελλάδα και εξάγω. Ωστόσο για να
συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει και ομαλή ροή στην
πρώτη ύλη» σημείωσε ο κ. Κωνσταντόπουλος
συμπληρώνοντας πως μεγάλο αγκάθι για τις ελληνικές
επιχειρήσεις είναι το brain drain. Μέχρι σήμερα δεν έχει
γίνει από καμία κυβέρνηση το παραμικρό για ελάφρυνση
της φορολόγησης των επιχειρήσεων. Ακούμε συνεχώς
πως πρέπει να διασωθεί η χώρα, όμως η χώρα έχει
πολίτες, επιχειρήσεις, που ζουν σε στάση αναμονής και
αγνοούν πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο και ποια θα είναι
η επόμενη ημέρα» ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου
Θεσσαλονίκης,
Παντελής
Φιλιππίδης
επισημαίνοντας πως ο τζίρος του εμπορικού κόσμου είναι
σε ελεύθερη πτώση από το 2010.
«Πρέπει να ληφθεί απόφαση από πού θα ξεκινήσει η
ανάπτυξη. Αν ξεκινήσει από τα κουφάρια των δικών μας
επιχειρήσεων θα πρέπει να ενημερωθούμε προκειμένου
να διασώσουμε ότι μπορούμε» είπε ο κ. Φιλιππίδης
υπογραμμίζοντας πως η καυτή πατάτα που θα βρει η
επόμενη κυβέρνηση είναι η διαχείριση των κόκκινων
δανείων.
«Υπερφορολόγηση, υπερχρέωση και μη δανεισμός τα
αγκάθια για τη μικρομεσαία κοινότητα» σημείωσε ο
α΄αντιπρόεδρος
της
Γενικής
Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και
α΄αντιπρόεδρος
του
ΒΕΘ,
Δημήτρης
Βαργιάμης
υπογραμμίζοντας πως απαιτείται εθνική συναίνεση για να
πάει η χώρα μπροστά. Παράλληλα επισήμανε την ανάγκη
ύπαρξης κοινωνικού διαλόγου και τολμηρών αποφάσεων.
«Τα επιμελητήρια μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο
προς αυτή την κατεύθυνση. Απαιτείται νέο θεσμικό πλαίσιο
ενώ οι όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται θα πρέπει να
αξιολογούνται.
Στην εκροή της βορειοελλαδικής βιομηχανικής παραγωγής
στις γειτονικές χώρες αναφέρθηκε ο υπεύθυνος
συμβουλευτικής
υποστήριξης
επιχειρήσεων
του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος
Μερελής. «Πρέπει να σταματήσουμε την εκροή της
βιομηχανικής παραγωγής» τόνισε.
Για ανάγκη μείωσης της φορολογίας αλλά και για τα
προβλήματα που δημιουργούν τα εικονικά παραστατικά
μίλησε ο γενικός γραμματέας του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης
Μενεξόπουλος.
«Η αγωνία μας είναι η επόμενη ημέρα της
επιχειρηματικότητας. Είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε στάση αναμονής
και αιμορραγίας» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης,
Αθανάσιος Νικολόπουλος.
Στο παραεμπόριο που μαστίζει τη Θεσσαλονίκη και τη
συνεχιζόμενη αύξηση της εγκληματικότητας αναφέρθηκε ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων
νομού Θεσσαλονίκης, Κώστας Ιακώβου.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο
«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και
τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020».
Με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 21656/ΕΥΚΕ330/19.02.2019
του
Υφυπουργού
Οικονομίας & Ανάπτυξης Ευστάθιου
Γιαννακίδη προκηρύχθηκε
η
Δράση «Ίδρυση και
εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία» και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»,
Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική προτεραιότητα: 3d
«Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν
σε διαδικασίες καινοτομίας» και στον Ειδικό Στόχο3d1
«Αύξηση της παραγωγικότητας και του εξωστρεφούς
προσανατολισμού των ΜΜΕ». Ο προϋπολογισμός της
Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
μεταποίησης και τουρισμού» ανέρχεται στο ποσό των
52.000.000,00 €. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης
χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του
ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι
νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους συνεργατικούς
σχηματισμούς
για
επενδυτικά
σχέδια
με
ελάχιστο
επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 100.000,00 € και μέγιστο
επιχορηγούμενο π/υ 600.000,00 €. Η διάρκεια υλοποίησης
των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 24 μήνες.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ
μεταποίησης και τουρισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Οι επιλέξιμες
κατηγορίες
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
(ΚΑΔ)
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της παρούσας Αναλυτικής
Πρόσκλησης. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν κατά προτεραιότητα - στην στήριξη της επιχειρηματικότητας,
στους
τομείς
Περιφερειακού
Ενδιαφέροντος
που
περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης
(RIS3)
και
ειδικότερα
στους
τομείς:
Αγροδιατροφή, Δομικά Υλικά, Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση,
Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Τεχνολογίες
Ενέργειας,
Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος,
Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Επιλέξιμες δαπάνες: 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και
περιβάλλων χώρος, 2.1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός, 2.2.
Μεταφορικά μέσα, 3.1 Λογισμικό, 3.2 Ιστοσελίδα, 3.3 E-shop,
4. Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. Ποσοστά
Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό Σχήμα: Τα ποσοστά ενίσχυσης
των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων
δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής
πρόσκλησης είναι έως 45% Δημόσια Επιχορήγηση και
τουλάχιστον 55% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα. Η ένταξη
των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας Οι προτάσεις που θα ενταχθούν, θα
υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική
Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της
Δράσης
περιγράφονται
αναλυτικά,
οι
προϋποθέσεις
συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η
ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των
χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης
της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί
όροι της Δράσης. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων

(www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από
12-3-2019 έως και την καταληκτική ημερομηνία 14-6-2019 ώρα
14:00. Η πρόσκληση της Δράσης
δημοσιεύθηκε
στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του
ΕΦ www.efepae.gr , www.kepa-anem.gr της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ
www.pepkm.gr , και του ΕΣΠΑ www.espa.gr . Για περαιτέρω
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός
Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. ΧαριλάουΘέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο
2310480000 ή στο pepkm@e-kepa.gr ή στο www.kepaanem.gr (στην επιλογή "Στείλε το ερώτημά σου").

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών
2019
Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση
του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International
Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για πέμπτη
συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και
συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών
και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Από το 2014
μέχρι σήμερα 84 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει
παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας 1.302.517€
εκσυγχρονίζοντας την παραγωγική τους διαδικασία,
δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας. Παράλληλα,
τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην
ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 15 μικρών
επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και των
πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών ενισχύθηκαν και
με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη
– μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάναντζερ
Ελλάδος). Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν
επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα,
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς
της
Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και
Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και έχουν κλείσει δύο
διαχειριστικές χρήσεις, με ανώτατο ετήσιο κύκλο εργασιών
€1.200.000. Ο ωφελούμενος δύναται να λάβει δωρεά
παραγωγικού εξοπλισμού/ υπηρεσιών συνολικής αξίας έως
10.000 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον
επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).
Υποβολή
αιτήσεων: μόνο ηλεκτρονικά χωρίς προσκόμιση
δικαιολογητικών κατά το στάδιο της υποβολής, έως και
31 Μαρτίου 2019. Πληροφορίες και ανακοινώσεις: Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στην
ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr
στην ενότητα «Η Δράση μας», στην υποενότητα
«Προγράμματα» με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2019».

Αργία Καθαράς Δευτέρας
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους
συναδέλφους εμπόρους ότι η Καθαρά Δευτέρα είναι
υποχρεωτική αργία για τα εμπορικά καταστήματα της
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019
θα παραμείνουν κλειστά όλα τα εμπορικά καταστήματα του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, το οποίο
αποτελείται από τους εξής Δήμους: 1) Δήμος Αμπελοκήπων
Μενεμένης, 2) Δήμος Θεσσαλονίκης, 3) Δήμος Καλαμαριάς,
4) Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, 5) Δήμος Νεάπολης Συκεών,
6) Δήμος Παύλου Μελά, 7) Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη (εκτός
των Δημοτικών Ενοτήτων Ασβεστοχωρίου, Εξοχής Φιλύρου
και Χορτιάτη).

Αύξηση χρηματοδότησης στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα»
και «Ψηφιακό Άλμα»
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την
αύξηση του Προϋπολογισμού για τις Δράσεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακό Βήμα» και
«Ψηφιακό Άλμα». Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο
Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, o
προϋπολογισμός της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» αυξάνεται κατά
34.400.000 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης
διαμορφώνεται στα 84.400.000 ευρώ και κατανέμεται ανά ομάδα
περιφερειών ως εξής: Ομάδα ΠεριφερειώνΔημόσια Δαπάνη (σε
€), Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Hπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 29.400.000, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόνησoς, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 15.200.000, Αττική
35.600.000, Στερεά Ελλάδα
2.000.000,
Νότιο
Αιγαίο 2.200.000. Σύνολο
84.400.000
.Με
άλλη
απόφαση αυξάνεται ο Προϋπολογισμός της Δράσης «Ψηφιακό
Άλμα» κατά 1.600.000 ευρώ και διαμορφώνεται σε 51.600.000
ευρώ. Δείτε την Απόφαση για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» στο
σύνδεσμοhttp://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/3h_tropop_vi
ma.pdf και την Απόφαση για την Δράση «Ψηφιακό Άλμα» στο
σύνδεσμο
:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190227_Psifiako_Al
ma_Apof_3hs_Tropop_Ayksisis_PY.pdf . Για κάθε πρόσθετη
πληροφορία σχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να
ανατρέξετε:· στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ.
Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως
5.00 µµ), · στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση)
από 8.00 πμ έως 7.00 μμ, · στην ιστοσελίδα
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp)
, · στην
ιστοσελίδα www.espa.gr, · στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα
κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ
(http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές Μονάδες του.

Σημαντικό:
Πρότυπος
Φάκελος
υποβολής
δικαιολογητικών για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»
Στο πλαίσιο ουσιαστικής υποστήριξης και καθοδήγησης των
επενδυτών με στόχο την ορθή υποβολή επενδυτικών σχεδίων
για την Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο –
Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020, η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αναρτά έναν ολοκληρωμένο
Πρότυπο Φάκελο Δικαιολογητικών. Στον Πρότυπο Φάκελο
Δικαιολογητικών περιλαμβάνονται υποδείγματα των προς
υποβολή
δικαιολογητικών,
τα
οποία
μπορούν
να
συμβουλεύονται οι επενδυτές για την αποφυγή απόρριψης
επενδυτικών σχεδίων λόγω κατάθεσης ελλιπών φακέλων ή
λανθασμένων δικαιολογητικών.
Ο Πρότυπος Φάκελος
Δικαιολογητικών περιέχει:
1.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ
(Word αρχείο),
2.
ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ,
3.
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, 4. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ: Οδηγός της Ε.Ε. με λεπτομέρειες για τον
ορισμό των ΜΜΕ και υπόδειγμα εντύπου δήλωσης, το οποίο
μπορούν να συμπληρώσουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις όταν
υποβάλλουν
αίτηση
χρηματοδότησης
προκειμένου
να
αποδείξουν την ιδιότητά τους ως ΜΜΕ. 5.ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟ ΠΣΚΕ. Δείτε τον ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ εδώ:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=647 . Για
κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να
απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: •
στο Γραφείο Πληροφόρησης
κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από
8.00 πµ έως 5.00 µµ), •
στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με
αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ, •στην ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs
= ,στην ιστοσελίδα www.espa.gr , στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube .
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ
(http://www.efepae.gr ) και τις Περιφερειακές Μονάδες του.

Σημαντικό:
Πρότυπος
φάκελος
υποβολής
δικαιολογητικών για τη Δράση «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις»
Στο πλαίσιο ουσιαστικής υποστήριξης και καθοδήγησης των
επενδυτών με στόχο την ορθή υποβολή επενδυτικών
σχεδίων για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αναρτά
έναν ολοκληρωμένο Πρότυπο Φάκελο Δικαιολογητικών.
Στον Πρότυπο Φάκελο Δικαιολογητικών περιλαμβάνονται
υποδείγματα των προς υποβολή δικαιολογητικών, τα οποία
μπορούν να συμβουλεύονται οι επενδυτές για την αποφυγή
απόρριψης επενδυτικών σχεδίων λόγω κατάθεσης ελλιπών
φακέλων ή λανθασμένων δικαιολογητικών. Ο Πρότυπος
Φάκελος Δικαιολογητικών περιέχει: 1.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ (Word αρχείο):
επεξηγηματικό αρχείο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
υποβολής/ένταξης.
Παραθέτει
τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά με την σχετική επεξήγηση και παράλληλα
παραπέμπει στον φάκελο με τα αντίστοιχα ΠΡΟΤΥΠΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, παρουσιάζοντας το σχετικό
υπόδειγμα.
2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: ενδεικτικά
υποδείγματα δικαιολογητικών τα οποία ζητούνται από το
Παράρτημα Ι της πρόσκλησης της Δράσης. 3.
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Υπόδειγμα
Υπεύθυνων
Δηλώσεων με αναλυτικές οδηγίες ορθής συμπλήρωσης
κάθε ενότητας (Παράρτημα ΙΧ της πρόσκλησης:
Υποδείγματα Α,Β,Γ,Δ). ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΜΜΕ: Οδηγός της Ε.Ε. με λεπτομέρειες για τον ορισμό
των ΜΜΕ και υπόδειγμα εντύπου δήλωσης, το οποίο
μπορούν να συμπληρώσουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις
όταν υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης προκειμένου να
αποδείξουν την ιδιότητά τους ως ΜΜΕ.
4. ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ: παρέχει οδηγίες για
τον τρόπο απόκτησης κωδικού από το ΠΣΚΕ προκειμένου
να μπορεί να γίνει υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
Να σημειωθεί ότι κάποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά
πρέπει να υποβληθούν: •
για περισσότερα του ενός
έτη για μία επιχείρηση ή / και •
για περισσότερες από
μια
επιχειρήσεις,
στην
περίπτωση
ύπαρξης
συνεργαζόμενων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε
από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει
επαρκώς η τεκμηρίωση των μεγεθών που αφορούν στα
κριτήρια αξιολόγησης ή/ και στις προϋποθέσεις υποβολής
του επενδυτικού σχεδίου.
Δείτε
τον
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΦΑΚΕΛΟ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=645
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση
μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: • στο
Γραφείο
Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα
(Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ), • στο
801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00
πμ έως 7.00 μμ, • στην
ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42
&cs= , • στην ιστοσελίδα www.espa.gr , •
στις
σελίδες
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter,
LinkedΙn, youtube . Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με
τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές
Μονάδες του.
Ανακοίνωση: συνάντηση εμπόρων
Το Τούρκικο Προξενείο της Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει
ότι στις 06 - 10 Μαρτίου 2019 στην Κωνσταντινούποληl θα
πραγματοποιηθεί η Home & Living < Dealer Meeting > . Σε
όσους συμμετέχουν στην εκδήλωση παρέχεται διαμονή για
δύο βράδια σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Περισσότερες
πληροφορίες: Γραφείο Εμπορικού Ακολούθου Τούρκικου
Προξενείου της Θεσσαλονίκης , Τηλ: 2310- 254 460 Fax :
2310- 254 448 , E-mail: Selanik@trade.gov.tr

Εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του FILM-OFFICE της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, μέσω του Κέντρου
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
διοργανώνει τα καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα “3D-LAB: 3D
Γραφικά και η Τέχνη του Animation στη Βιομηχανία του Θεάματος” και
“VR-GAMES-LAB: 3D Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού για τον Πολιτισμό
και την Εκπαίδευση με τη χρήση Εικονικής Πραγματικότητας”, υπό την
αιγίδα του FILM-OFFICE της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα
εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB, διάρκειας
250 ωρών το καθένα, σχεδιάστηκαν υπό τις αρχές της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων και θα υλοποιηθούν με μεικτό σύστημα (75 ώρες διά ζώσης
και 175 ώρες εξ αποστάσεως), από δημιουργούς, ερευνητές και
επαγγελματίες στη Βιομηχανία του Θεάματος, με έμφαση στον χώρο
των 3D-Γραφικών, 3D-Animation και Visual FX, καθώς και των Serious
Games και Virtual Reality. Η επιτυχής ολοκλήρωση των
προγραμμάτων οδηγεί σε χορήγηση πιστοποιητικού, με το κύρος του
Κ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι διά ζώσης συναντήσεις
θα πραγματοποιούνται Σάββατο ή Κυριακή. Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB θα βοηθήσουν όλους τους
εγγεγραμμένους επαγγελματίες του Επιμελητηρίου σας, ανεξαρτήτου
ηλικίας, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε να προωθούν και να
προσφέρουν με αποτελεσματικότερο, πιο εντυπωσιακό και οικονομικό
τρόπο,
τις
υπηρεσίες
στους
πελάτες/συνεργάτες
τους,
εκμεταλλευόμενοι τις καινοτόμες δυνατότητες, που προσφέρουν τα 3Dγραφικά και η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality). Ενδεικτικά,
αναφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας προωθητικών-διαφημιστικών
video, η παροχή εικονικής εμπειρίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους (για διακόσμηση, μηχανικούς, αρχιτέκτονες), σενάρια
εκπαίδευσης προσωπικού σε καθημερινές αλλά και σε δύσκολες ή
επικίνδυνες συνθήκες (με χρήση gamification και VR), κ.ά. Η έναρξη
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η 11η Μαρτίου 2019. Δήλωση
συμμετοχής μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσω του Κέντρου
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
http://seminars.uom.gr/ . Συνεχή ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB μπορείτε να έχετε μέσω
της σελίδας στο: https://www.facebook.com/VRGames3DLab/ .
Σκοπός του 3D-LAB, είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις
τεχνολογίες και τις τεχνικές σχεδιασμού και ανάπτυξης επιτυχημένων
ψηφιακών παραγωγών, με τη χρήση των 3D γραφικών και της τέχνης
του 3D animation, για την εφαρμογή τους στην αναπαράσταση
γεγονότων και την τρισδιάστατη εμψύχωση αυτοτελών αφηγήσεων. Τα
στοιχεία του προγράμματος 3D-LAB και την αναλυτική του περιγραφή,
μπορείτε να βρείτε εδώ: http://seminars.uom.gr/index.php/search-bysubject/informatics/34-seminars-2018-2019/485-3d-vr-games-2
.
Σκοπός του VR-GAMES-LAB, είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων
στις τεχνολογίες και τις τεχνικές σχεδιασμού και ανάπτυξης
επιτυχημένων παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για τον Πολιτισμό και την
Εκπαίδευση, με τη χρήση των 3D γραφικών σε περιβάλλοντα εικονικής
πραγματικότητας, τα οποία προσφέρουν υψηλό βαθμό εμβύθισης. Τα
στοιχεία του προγράμματος VR-GAMES-LAB και την αναλυτική του
περιγραφή,
μπορείτε
να
βρείτε
εδώ:
http://seminars.uom.gr/index.php/search-by-subject/informatics/34seminars-2018-2019/484-3d-vr-games . Το FILM-OFFICE είναι η
νεοσύστατη δομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία
αφενός υποστηρίζει και διευκολύνει την υλοποίηση οπτικοακουστικών
παραγωγών, αντιμετωπίζοντας τις πολλά γραφειοκρατικά και
διαδικαστικά εμπόδια, αφετέρου προβάλει την Κεντρική Μακεδονία με
δράσεις και συνέργειες, έχοντας ως στόχο την προσέλκυση μικρών και
μεγάλων οπτικοακουστικών παραγωγών. Το FILM-OFFICE στηρίζει
ενεργά τα εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB,
καθώς θα αποδώσουν σημαντικά εφόδια στους συμμετέχοντες, οι
οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη Βιομηχανια του Θεάματος. Τα
εκπαιδευτικά
προγράμματα
3D-LAB
και
VR-GAMES-LAB
απευθύνονται
σε
ερευνητές
(υποψήφιους
διδάκτορες,
μεταδιδακτορικούς) όλων των επιστημονικών πεδίων, σε πτυχιούχους
όλων των σχολών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (Πολυτεχνικές, Παιδαγωγικές,
Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Καλών Τεχνών, Αρχαιολογίας,
Μουσειολογίας, Ιατρικής), εκπαιδευτικούς, αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου ηλικίας, στοχεύοντας στον
εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Οι πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τη
δράση του ΕΣΠΑ: «Επιχειρούμε Έξω»
Ανακοινώθηκε η Έγκριση του αρχείου Συχνών
Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση "Επιχειρούμε
Έξω". Δείτε την απόφαση
στο σύνδεσμο
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190227_Ap
ofash_Egkrisis_Syxnwn_Erothsevn_Apanthsewn_gia_t
hn_Ylopoihsh.pdf . Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις
στο
σύνδεσμο
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190227_Syx
nes_Erotiseis_Apantiseis_Ylopoihshs.pdf

Ημερίδα
με
θέμα
«Ανάπτυξη
εξαγωγικών
επιχειρήσεων μέσω της υποστήριξης εισαγωγέων
Ελληνικών προϊόντων και
χρηματοδοτικών
εργαλείων»
Την Κυριακή 3/3/2019 και ώρα 11:00 με 13:00, στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Αιμίλιος Ροϊδης», στο Διεθνές
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα
διεξαχθεί η ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη εξαγωγικών
επιχειρήσεων μέσω της υποστήριξης εισαγωγέων
Ελληνικών προϊόντων και χρηματοδοτικών εργαλείων»
την όποια διοργανώνουν από κοινού η ΔΕΘ, η Attica
Finance και η Extrade Food Mentors. Στην ημερίδα
αυτή θα αναλυθεί η κοινή προσπάθεια που έχει
ξεκινήσει με την ίδρυση της «Extrade Greek Food
Mentors», μιας εταιρείας που έχει σαν σκοπό να
βοηθήσει ελληνικές ΜΜΕ του κλάδου τροφίμων και
πότων να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους στις
διεθνείς αγορές μέσω εξαγωγικής δραστηριότητας. Η
«Extrade Greek Food Mentors» δύναται να φέρει σε
άμεση επαφή Ελληνικές ΜΜΕ του κλάδου με
ενδιαφερόμενους εισαγωγείς του εξωτερικού, ενώ
παράλληλα μπορεί να προετοιμάσει τις ΜΜΕ ώστε να
μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο διεθνές
περιβάλλον μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας του
προϊόντος τους, της πιστοποίησης του, της ασφάλισης
των εξαγωγών αλλά και τη βελτίωση της εταιρικής
διακυβέρνησης. Σημαντική επίσης είναι η δυνατότητα
που η «Extrade Greek Food Mentors» δίνει στις ΜΜΕ
προς
ανεύρεση
χρηματοδότησης
τυχόν
επιχειρηματικού πλάνου ανάπτυξης, καθώς η ίδια δρα
ως σύμβουλος σε χρηματοδοτικό εργαλείο που
δραστηριοποιείται στον κλάδο. Η προσπάθεια αυτή
είναι σημαντική για τη στήριξη του κλάδου στην
ευρύτερη περιοχή και ως εκ τούτου η παρουσία σας
κρίνεται ως εξίσου σημαντική ώστε να λάβετε
πρωτογενή ενημέρωση για τις ευκαιρίες που θα
παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα για τα μέλη –
εταιρείες του κλάδου αυτού. Θα εκτιμούσαμε αν μας
ενημερώνατε το συντομότερο δυνατόν για τυχόν
παρουσία σας στην ημερίδα ώστε να καταρτιστεί η
λίστα
συμμετεχόντων.
Πληροφορίες:
https://detrop.helexpo.gr/sites/default/files/gfx/2019/pro
gramme_20190207_el.pdf

Εκδήλωση με θέμα «Κυπριακό και Εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο. Η Διεθνής Θέση της Κύπρου»
H Εκδήλωση με θέμα «Κυπριακό και Εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο. Η Διεθνής Θέση της Κύπρου» θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, στις
18.00, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, με ομιλητή τον Υπουργό Εξωτερικών
Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Η
εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό και
διοργανώνεται
από
το
Ινστιτούτο
Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://idea.uom.gr/ .

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση στην Ιερισσό Χαλκιδικής
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από
την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , εταίρος του
ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που
διοργανώνει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και τον
Εμπορικό Σύλλογο Ιερισσού με θέμα : Παρουσίαση των Δράσεων του
ΕΠΑνΕΚ : «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας :
Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», στις 6/3/2019, ημέρα Tετάρτη, και
ώρα: 18:00 στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού, στην
Ιερισσό Χαλκιδικής. (Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με
περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στα
τηλ.:
2310-480.000,
23710-24200).
Στην
εκδήλωση
θα
πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα
ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση
αποριών.

Πρόσκληση EPLO: "Μπροστά στην εφαρμογή του GDPR: Η
νομολογιακή εμπειρία και οι νέες προκλήσεις" Τετάρτη 6.3.2019
| 18:00
Το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των
Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)σας προσκαλεί σε εκδήλωση –
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: Μπροστά στην εφαρμογή
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR): Η νομολογιακή εμπειρία και οι νέες προκλήσεις που
διοργανώνει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 ώρα: 18:00, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου
(Διοσκούρων και πλατεία Ποικίλης, απέναντι από την είσοδο της
Ρωμαϊκής Αγοράς, Αθήνα). Δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση στο
email: afiumi@eplo.int .

Συνάντηση Δικτύωσης ‘The Art of Networking’
Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) σας
προσκαλεί στη Συνάντηση Δικτύωσης ‘The Art of Networking’ που
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30 στο
Hellenic Design Centre (Κυδωνιών & Μαρίας Κάλλας).
Η
συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου RegionArts
(‘Enhancing SME growth by the integration of Artists in ICT
projects’), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE και έχει ως
στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω της ενσωμάτωσης των
διαφόρων μορφών τέχνης στις τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και μέσω συνεργειών μεταξύ του κλάδου
ΤΠΕ και δημιουργικών βιομηχανιών. Μπορείτε να δηλώσετε
συμμετοχή
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpCQUbWq6VDiJF3D
PatSaR89Y-PPpIXBA8GnQKCAP6IPOyVQ/viewform . Τα τελευταία
χρόνια ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση αποδίδεται στη σημασία
της τέχνης και της δημιουργικότητας ως καταλύτες καινοτομίας, κάτι
που παρατηρείται έντονα όταν οι τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) διασταυρώνονται με τις καλλιτεχνικές
δημιουργίες. Ωστόσο, εντοπίζεται μία ελλιπής αξιοποίηση της
δημιουργικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προώθηση της σύνδεσης τέχνης και ΤΠΕ
αποτελεί μία πρόκληση που παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, κυρίως
λόγω της υψηλής της δυναμικής, των αποσπασματικών και μη
ευέλικτων υφιστάμενων προγραμμάτων υποστήριξης και των
περιορισμένων ευκαιριών για συνεργασία και προβολή. Στην
περιοχή μας υπάρχει πλήθος φορέων που δραστηριοποιείται στους
τομείς της τέχνης, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας.
Ωστόσο, • Γνωρίζουμε πραγματικά το έργο που επιτελείται; •
Αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν; • Ή μήπως
σημαντικές ιδέες και πρωτοβουλίες χάνονται λόγω της έλλειψης
γνώσης, των ευκαιριών και των σωστών κατευθύνσεων; Καλείστε
σε συνάντηση γνωριμίας όπου θα συζητηθούν οι ευκαιρίες που
προσφέρει το έργο RegionArts.

Ενημερωτική εκδήλωση: «Κανονισμός GDPR - Δέκα
μήνες μετά»
Το
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης ευχαρίστως σας προσκαλεί στην
ενημερωτική εκδήλωση: «Κανονισμός GDPR - Δέκα
μήνες μετά», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13
Μαρτίου 2019 και ώρες 17:30 – 20:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεών του. Ο νέος Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data
Protection Regulation), που ήδη εφαρμόζεται από το
Μάιο του 2018, συνεχίζει να αποτελεί επίκαιρο θέμα για
την επιχειρηματική κοινότητα. Τι έχει αλλάξει δέκα μήνες
μετά; Πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις δέχτηκαν το Γενικό
Κανονισμό; Πώς αντέδρασαν τα φυσικά υποκείμενα;
Μπορούν τελικά τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας
πληροφοριών να βοηθήσουν στο δρόμο προς τη
συμμόρφωση; Τι σημαίνει η συμμόρφωση για μία
επιχείρηση; Απειλή ή ευκαιρία για βελτίωση; Δέκα μήνες
μετά… αμέτρητα ερωτήματα και μία βεβαιότητα: ο
Κανονισμός GDPR έχει έρθει για να μείνει. Τα θέματα
που προαναφέρονται θα αναπτύξουν: •
Φίλιππος
Μίτλεττον Δικηγόρος, DEA Διεθνούς Δικαίου, τέως
Προϊστάμενος
τμήματος Ελεγκτών της Α.Π.Δ.Π.Χ, •
Γεωργία Λειβαδάρου (BA, MBA, DPO), Γενική
Διευθύντρια Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, •Ελευθέριος Ελευθεριάδης
(MD,PhD, MBA), Διευθύνων Σύμβουλος Ιστοδιερευνητική
Ανώνυμη
Εταιρεία
Ιατρικών
Διαγνωστικών
Εργαστηριακών Εξετάσεων. Μετά τις εισηγήσεις των
ομιλητών θα ακολουθήσει συζήτηση με το ακροατήριο.
Την εκδήλωση, η συμμετοχή στην οποία είναι δωρεάν, θα
συντονίσει και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Α΄
Αντιπρόεδρος, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης. Οι
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την
on
line
δήλωση
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/1g-HO8ZbN79DJUUrfLUZC6McptadnTXlNl4ghZ493Rs/viewform?edit_request
ed=true , μέχρι και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019. Για
οποιαδήποτε συμπληρωματική ενημέρωση μπορείτε να
επικοινωνείτε με το ΕΒΕΘ, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων,
Τύπου και Εκδόσεων, τηλ. 2310-370132.

3η Hμερίδα-workshop "doing business in the arab
world", 21 Μαρτίου 2019
Σε συνέχεια των δύο πρότερων επιτυχημένων
εκδηλώσεων σχετικά με το «Επιχειρείν στον Αραβικό
Κόσμο», το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει
το 3ο Workshop “Doing Business in the Arab World”, στις
21 Μαρτίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel
Αθηνών. Μεταξύ των ομιλητών της Ημερίδας θα είναι
Άραβες Πρέσβεις διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, ειδήμονες
σε θέματα παραδόσεων και κουλτούρας του επιχειρείν
στον αραβικό κόσμο, καθώς και Σύμβουλοι Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων διαπιστευμένοι στις αραβικές
χώρες. Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα της
Ημερίδας, ενώ μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας
ηλεκτρονικά
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckyk6iAAQk
dJ79f9aPMrvhQC2WS1KF66hBcejCUfortrBcw/viewform?vc=0&c=0&w=1 .Τις συνεδρίες της
Ημερίδας θα ακολουθήσουν συναντήσεις B2B μεταξύ
των Ελλήνων επιχειρηματιών και των Αράβων ομολόγων
τους, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και
με τους Έλληνες Συμβούλους Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων που θα τους συμβουλεύσουν και
καθοδηγήσουν στην επέκτασή τους στις αραβικές
αγορές. Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής:
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, ώρα: 16:00. Περισσότερες
πληροφορίες: www.arabhellenicchamber.gr .

Εκδήλωση με θέμα: “Η Εκπαίδευση Ενηλίκων σε ένα
Μεταβαλλόμενο Κόσμο”, Έναρξη Λειτουργίας της Εθνικής
Υπηρεσίας για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα EPALE στην
Ελλάδα
O Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ)/Εθνική Μονάδα Erasmus+ για την Eκπαίδευση
και Kατάρτιση σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα: “Η
Εκπαίδευση Ενηλίκων σε ένα Μεταβαλλόμενο Κόσμο” - Έναρξη
Λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας για την Ευρωπαϊκή
Πλατφόρμα EPALE στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 στο αμφιθέατρο ‘Γαλάτεια Σαράντη’
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, Μαρούσι,9.30 π.μ-15.00 μ.μ. Επιβεβαιώσετε τη
συμμετοχή
σας
στο
σύνδεσμο
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc22hZ5On1IneQ6IA
pRUp23NG7JPV8B5xE5-5hmJnN8OjAmLQ/viewform έως την
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.

Παράταση στις δηλώσεις των εργοδοτών για τις
μεταβολές στους μισθούς
Παρατείνεται έως τις 8 Μαρτίου η προθεσμία για τη δήλωση
από τους εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» των μεταβολών στις αποδοχές των
εργαζομένων, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού,
που ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2019. Συγκεκριμένα,
έως τις 8 Μαρτίου οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις οφείλουν
να έχουν υποβάλει το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού),
συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των
αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου
μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου από την 1η
Φεβρουαρίου 2019, για τους υπαλλήλους και τους
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, είναι η
τελευταία παράταση που δίνεται, για να διευκολυνθούν και
να ολοκληρώσουν ομαλά τη διαδικασία υποβολής του
εντύπου Ε4 όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις. (Πηγή
hania.news 01.03.2019)

Πρόσκληση για συμμετοχή στον 14ο Μαραθώνιο
Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 η «ΣΥΖΩΗ» θα συμμετάσχει στον
14ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» με την «ομάδα
δρομέων της ΣΥΖΩΗΣ» (Syzoi running team) και προσκαλεί
όσους θέλουν να ενταχθούν σ’ αυτή:
Τρέχοντας στις διαδρομές των 42, των 10 ή των 5 χλμ., ή
Περπατώντας στις διαδρομές των 10 ή των 5 χλμ.
Το κόστος εγγραφής/άτομο για τρέξιμο στη διαδρομή των 42 χλμ
είναι 30 ευρώ.
Το κόστος εγγραφής/άτομο για τρέξιμο ή περπάτημα στις
διαδρομές των 10 χλμ και 5 χλμ είναι 15 ευρώ (από τα ποσά
αυτά 5 ευρώ πηγαίνουν στο ταμείο της «Συζωής»).
Επιθυμία μας είναι η «ομάδα δρομέων της Συζωής» να
ενεργοποιηθεί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Όσο περισσότεροι
εγγραφούν στην «ομάδα δρομέων της Συζωής», τόσο
περισσότερο θα δυναμώσει η παρουσία και η διάδοση του έργου
του Συλλόγου.
Αιτήσεις εγγραφής γίνονται με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
φόρμας
εγγραφής
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSbdFurcRz6BI6V
Qz- Woma98eUt0XlYP_AdziN2X7xPIT6iQ/viewform
ή στα γραφεία του Συλλόγου μας Ροδοπόλεως 5, τέρμα οδού
Πόντου στην Καλαμαριά καθημερινά 10.00 – 15.00 (ύστερα από
συνεννόηση).
Για να είναι έγκυρη η εγγραφή θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η
αίτηση και να έχει κατατεθεί το αντίτιμο της συμμετοχής στους
παρακάτω λογαριασμούς, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής
15 Μαρτίου 2019:
Εθνική, αρ. λογ. 210/481209-31 (IBAN: GR35 0110 2100 0000
2104 8120 931)
Πειραιώς, αρ. λογ. 5228-090701-851 (IBAN: GR67 0172 2280
0052 2809 0701 851)
Eurobank, αρ. λογ. 0026.0118.47.0200587875 (IBAN: GR51
0260 1180 0004 7020 0587 875)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΣΥΖΩΗ
(στην
Αιτιολογία
Κατάθεσης
συμπληρώστε το Επίθετό σας και τη λέξη Μαραθώνιος)
Πληροφορίες: 2310460777, Ελένη Χαρίση, γραμματεία
«ΣΥΖΩΗΣ»
Περισσότερες πληροφορίες για τους αγώνες στην ιστοσελίδα της
διοργάνωσης www.atgm.gr
Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών απέστειλε ενημέρωση σχετικά με τις σχέσεις
Ελλάδας- Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας- Εφαρμογή
Συμφωνίας των Πρεσπών ως προς το όνομα και τις ορολογίες
της γειτονικής χώρας.
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 .

Πρόσκληση
συμμετοχής
στην
28η
Διεθνή
Επιχειρηματική Έκθεση "Hermes expo"
’Trade,
Tourism and Investment Opportunities Through
Gastronomy’’ σε 3 πόλεις των Η.Π.Α: Ουάσιγκτον,
Φιλαδέλφεια και Νέα Υόρκη
Το Ελληνοτουρκικό & Ελληνοβουλγαρικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την
Αμερικανική εταιρία "HERMES
ΕΧΡΟ"
με έδρα τη
Φιλαδέλφεια U.S.A σας προσκαλούν να λάβετε μέρος στην
28η επιχειρηματική έκθεση και συνέδριο ‘’HERMES EXPO’’
που διοργανώνεται σε τρεις πόλεις Ουάσιγκτον,
Φιλαδέλφεια και Νέα Υόρκη. 08 έως 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Τελευταια ημερομηνία συμμετοχής: 15/03/2019. Η
"HERMES EXPO" είναι η ετήσια, Έκθεση δικτύωσης και
προβολής επιχειρηματιών, προώθησης προϊόντων και
υπηρεσιών της Ελλάδας στην ΑΓΟΡΑ των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, με ιστορία 28 ετών. Στόχος είναι η
διευκόλυνση των Ελληνικών επιχειρήσεων για τη σύναψη
εμπορικών συμφωνιών και η προώθηση των Ελληνικών
προϊόντων στην Αμερικανική Ήπειρο. Προτείνεται
Συμμετοχή και στις τρεις πόλεις στην Έκθεση HERMES
EXPO, μέσω περιπτέρου. •
Περίπτερο 10 τ.μ. με
κόστος
3,850€, •
Περίπτερο 20 τ.μ. με κόστος
6,900€ , •
Περίπτερο 40 τ.μ. με κόστος 12,500€, •
Περίπτερο 80 τ.μ. με κόστος
24,000€ , •
Περίπτερο 100τ.μ. με κόστος
30,000€, •
Περίπτερο 200τ.μ. με κόστος
55,000€. Τα
ανωτέρω περίπτερα, τα prospectus και τα δείγματα θα
μεταφερθούν και στις τρεις πόλεις των Η.Π.Α. με κόστος των
διοργανωτών. Υπεύθυνη για την έκθεση κα Διονυσία
Κατσανούλη, τηλ. 2117000264-7, www.etee.gr, email:
fairs@etee.gr

ο

4 Συνέδριο Τουρισμού, Τουρισμός το Μοντέλο του
Μέλλοντος
Τα πέντε Διμερή Επιμελητήρια: Το Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο, το Ελληνο-Βρετανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, το Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο,
το
Ελληνο-Γερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο
και το Ελληνο-Ιταλικό
ο
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το 4 Συνέδριο
Τουρισμού:Τουρισμός το Μοντέλο του Μέλλοντος την Πέμπτη
14 Μαρτίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ» ,
Αίθουσα «ΕΛΛΟΠΙΑ», Θεσσαλονίκη. Δείτε το πρόγραμμα στο
σύνδεσμο:
https://www.amcham.gr/wpcontent/uploads/2019/02/TOURISM_2019_AGENDA_GREEK
.pdf
.
Δηλώσεις
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο:
https://www.eventora.com/el/Events/4th-tourism-conference

Εκθέσεις στην Ελλάδα
32nd INTERNATIONAL EXHIBITION «ATHENS
INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW
Πόλη: METROPOLITAN EXPO, Αθήνα. Ημερομηνία: 1-4
Μαρτίου 2019. Εκθέματα: Κοσμήματα, ρολόγια, πολύτιμοι
λίθοι, μηχανήματα, εξοπλισμός. Πληροφορίες: Site:
https://athens-jewellery.helexpo.gr/el/Introduction , τηλ.: 2310
291 177, 2310 291 162 , φαξ: 2310 291 553, e-mail:
hjf@helexpo.gr
DETROP
Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη. Ημερομηνία: 2-4 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά, μηχανήματα, εξοπλισμός &
συσκευασία . Πληροφορίες: Site:
http://detropboutique.helexpo.gr/ , τηλ: +30 2310 291 142, 291
201, e-mail: detrop@helexpo.gr
ATHENS HALF MARATHON EXPO & SPORTS SHOW 2019
Πόλη: Helexpo Μαρούσι, Αθήνα. Ημερομηνία: 14-16
Μαρτίου 2019. Εκθέματα: Μαραθώνιος και έκθεση αθλητικών
ειδών. Πληροφορίες: Site:
https://athinahalfmarathon.gr/index.php/en/media-en/219-ahmexpo-2019-en , τηλ: 2111877718, e-mail:
info@athinahalfmarathon.gr
KEM FRANCHISE
Πόλη: MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Αθήνα. Ημερομηνία: 15-18 Μαρτίου
2019. Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Franchise
Πληροφορίες: Site : https://kemexpo.gr/ , τηλ: 0030 2106084550, φαξ: 0030 210-6084559, e- mail:
sales@kemexpo.gr
FOOD EXPO GREECE 2019
Πόλη:
Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 16-18
Μαρτίου 2019. Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και
Ποτών. Πληροφορίες: Site: https://foodexpo.gr/ , τηλ: +30
210 5242100, e-mail: info@forumsa.gr
OENOTELIA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Οίνου και Αποσταγμάτων
Πληροφορίες: Site: https://oenotelia.gr/ , τηλ: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr
REGIONAL AGENDA
Πόλη: Οργανισμός Λιμένος Πατρών – Κτίριο Β1, Πάτρα
Ημερομηνία: 29-31 Μαρτίου 2019 (αλλαγή ημερομηνίας)
Εκθέματα: Τουριστικά προϊόντα, προϊόντα γαστρονομίας
Πληροφορίες: κα Δήμητρα Χαντζή και κα Ειρήνη Ψαχούλια,
τηλ: 210 36 10 265, 210 36 22205, 69813113209, e-mail:
info@edpa.gr, Site: www.edpa.gr
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΕΛΛΑΔΑ 365 ΜΕΡΕΣ» & το
«2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
Πόλη: Πανηπειρωτικό Στάδιο, Ιωάννινα. Ημερομηνία: 3 - 7
Απριλίου 2019. Εκθέματα: Τουρισμός - Τρόφιμα
Πληροφορίες: Site: www.kyklos-ektheseis.gr , Εmail :
kyklosek@otenet.gr , ΤΗΛ. 26510-37114 , FAX. 26510-37119,
ΚΙΝ. 6944107862
GOURMET EXHIBITION 2019
Πόλη: Αποθήκη Γ΄ Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 6- 8
Απριλίου 2019. Εκθέματα: Έκθεση
Ελλήνων παραγωγών ειδών διατροφής. Πληροφορίες: Site:
https://www.gourmetexhibition.com/el/exhibitors/
η

3 GREEK TRAVEL SHOW- Ελληνικές Διακοπές 2019
Πόλη: Helexpo Maroussi, Αθήνα. Ημερομηνία: 12-14
Απριλίου 2019. Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site:
https://greektravelshow.helexpo.gr/el/contact , τηλ: +30 2310
291188 e-mail: travel@helexpo.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
ΚΟΝΥΑ AGRICULTURE 2019- 17η Αγροτική Έκθεση
Πόλη: Κonya, Τουρκία
Ημερομηνία: 19-23 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: προϊόντα γεωργίας, αγροτικός μηχανισμός και
τεχνολογίες, τρακτέρ, ανταλλακτικά αγροτικών μηχανημάτων
κλπ. Πληροφορίες: site: http://konyaagriculture.com/
MARBLE IZMIR FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 27-30 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Μάρμαρα, γρανίτες, φυσική πέτρα
Πληροφορίες: site: http://marble.izfas.com.tr , e-mail:
marble@izfasmail.fuarizmir.com.tr
INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGIES
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 28-30 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Επεξεργασία νερού,
επεξεργασία λυμάτων,
Διανομή νερού και υπονόμους, Προστασία του φαινομένου και
έλεγχος των υδατοδιαλυτών, Διαχείριση αποβλήτων και
ανακύκλωση,
απορρίμματα,
οχήματα
καθαρισμού
περιβάλλοντος και εξοπλισμός, Ρύπανση.
Πληροφορίες: site: https://ifat-eurasia.com/exhibition/keyfacts/
EXPOMED EURASIA
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 28-30 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Υγεία, ιατρικά μηχανήματα.
Πληροφορίες: site: http://expomedistanbul.com/en/
INTERNATIONAL PETROLEUM, LPG, LUBRICANTS,
EQUIPMENT, CONVENIENCE STORE PRODUCTS AND
TECHNOLOGY EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 28-30 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Προϊόντα πετρελαίου, υγραερίου και λιπαντικών,
Αντλίες πετρελαίου και τεχνολογίες εξοπλισμού, Αντλία
αυτοματισμού,
Αυτοματοποίηση
δεξαμενών,
Σταθμοί
ανεφοδιασμού καυσίμων αυτοκινήτων, LPG, CNG, Κιτ
μετατροπής LNG, Αντλίες, βαλβίδες, ρυθμιστές, δοχεία πίεσης
και συναρμολόγηση, Υγραερίου, υγραερίου, εξοπλισμού και
τεχνολογιών CNG, οχήματα μεταφοράς υγροποιημένου
φυσικού αερίου, Τα συστήματα μητρώου πληρωμών και τα
συστήματα
αναγνώρισης
οχημάτων,
Παραγωγή
και
τεχνολογίες
δεξαμενών
φυσικού
αερίου,
Συστήματα
αποθήκευσης.
Πληροφορίες:
site:
https://www.petroleumistanbul.com.tr/en/index.html
MACROPACK
Πόλη: Ουτρέχτη, Ολλανδία
Ημερομηνία: 31 Μαρτίου – 04 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Συσκευασιών
Πληροφορίες:site:
https://www.easyfairs.com/packaginginnovations2020/packaginginnovations-2020/ ,τηλ: +31 (0) 183
680 645, email: gorinchem@evenementenhal.nl
MARITIME EXHIBITION & CONFERENCE
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02-05 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Ναυπηγική βιομηχανία, συντήρησης, επισκευής,
πλοήγησης, λιμενικών δραστηριοτήτων
και εξοπλισμοί
τεχνολογίας.
Πληροφορίες: site: http://www.expomaritt.com/
HANNOVER MESSE
Πόλη: Αννόβερο, Γερμανία
Ημερομηνία: 01-05 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Βιομηχανική Τεχνολογία
Πληροφορίες: site: https://www.hannovermesse.de/home , email: info@messe.de

Επιχειρηματική αποστολή στο Ικόνιο της Τουρκίας, 19 - 23
Μαρτίου 2019
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 19 – 23 Μαρτίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «ΚΟΝΥΑ AGRICULTURE
2019- 17η Αγροτική Έκθεση» από την Ένωση Εξαγωγέων
Κεντρικής Ανατολίας (OAIB) στην Κonya-Τουρκία με
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: της γεωργίας, αγροτικός
μηχανισμός και τεχνολογίες, τρακτέρ, ανταλλακτικά αγροτικών
μηχανημάτων κλπ. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η
οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (18 - 21
Μαρτίου 2019) το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα
καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία
για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις
μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και τον εκθεσιακό
χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (18 - 21 Μαρτίου 2019)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν
να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι
τα έξοδα τους.
Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την
τελική έγκριση από τη Πρεσβεία (να επισημανθεί ότι οι εταιρείες
θα επιλεγούν από το εν λόγω Υπουργείο της Τουρκίας), γιατί
λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το
υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Για περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα : http://konyaagriculture.com/ . Παρακαλούνται
όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση,
να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα , ώστε να
προμηθευτούν την αίτηση, την οποία πρέπει να
συμπληρώσουν και στείλουν στο Γραφείο το αργότερο μέχρι
τις 08.03.2019 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail
atina@trade.gov.tr .

Επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη της Τουρκίας, 27
- 30 Μαρτίου 2019
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 27 – 30 Μαρτίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «MARBLE 201925η Διεθνές Έκθεση της Φυσικές Πέτρες και Τεχνολογίες» σε
συνεργασία με την εταιρία «İZFAŞ» στην Τουρκία – Σμύρνη
- με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: μάρμαρο,
πετρώματα και γρανίτες, μηχανήματα και εξοπλισμός
επεξεργασίας, εργαλεία-αξεσουάρ βιομηχανίας μαρμάρου.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3
μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (26 - 29 Μαρτίου
2019) το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει
τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις
μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον
εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο
εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες
(26 - 29 Μαρτίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση
που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες
ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να
καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να
λάβουν μέρος στην έκθεση να μην προβούν σε
προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την τελική
έγκριση από τη Πρεσβεία (να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα
επιλεγούν από το εν λόγω Υπουργείο της Τουρκίας), γιατί
λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το
υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για
περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα : https://marble.izfas.com.tr/index.php/en/.
Παρακαλούνται όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να
επισκεφτούν την έκθεση, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Τουρκίας στην Αθήνα , ώστε να προμηθευτούν την αίτηση,
την οποία πρέπει να συμπληρώσουν και στείλουν στο
Γραφείο το αργότερο μέχρι τις 15.03.2019 στο φαξ 210 72
42 948 ή στο e-mail atina@trade.gov.tr

Επιχειρηματική αποστολή στη Σαμψούντα της Τουρκίας, 04- 07 Απριλίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι μεταξύ των ημερομηνιών 04 – 07 Απρλίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «SAMSUN CONSTRUCTION 2019 » από την εταιρία «TUYAP Fair», στην Τουρκία –
SAMSUN – στο στο Samsun Fair Convention and Congress Center με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: : Οικοδομικά υλικά,
προκατασκευές, σκυρόδεμα, Βαφή, Βερνίκι, Αυτοματισμοί κτιρίων, Ανελκυστήρας και Εξοπλισμοί, Μονάδες φωτισμού, Συστήματα
Θέρμανσης και Συστήματα ψύξης. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της
Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (03 - 06 Απριλίου 2019) το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο
εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (03 - 06
Απριλίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην
έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το
αργότερο μέχρι τις 22.03.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/samsun-construction-2018-4rdconstruction-tecnologies-construction-and-work-machinery-infastructure-constractors-fair#scope-of-the-fair

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας, 04-05 Απριλίου 2019

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 04- 07 Απριλίου 2019

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία
με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
αποστολή στα πλαίσια της Έκθεσης SUPPLY CHAIN
LOGISTICS EURASIA 2019: Για διαχείριση εφοδιαστικής
αλυσίδας, τεχνολογίες προμηθειών, στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας, στις 04 - 05 Απριλίου 2019 και συγκεκριμένα
στις εγκαταστάσεις Ηilton Ιstanbul Convention & exhibition
center. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια
εταιρία καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων
για δύο νύχτες με πρωινό, το κόστος μεταφοράς από το
ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως
καθημερινά καθώς και δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην
έκθεση. 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
ή στο fax: 2110127466. Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής
πρέπει να καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120 για δύο άτομα, το
ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η
συμμετοχή στην έκθεση για παλιά και νέα μέλη του
Επιμελητηρίου είναι έως δύο άτομα. Τα μέλη του
Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις
επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους. 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
,
http://www.scleurasia.com/contact.html , τηλ: 211 70002647, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 04 – 07 Απρλίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «AUTOMECHANIKA
INSTABUL » από την εταιρία «TUYAP Fair, Convention and
Congress Center» στην Τουρκία - με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα
στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς: Ανταλλακτικά, Εξαρτήματα, Ηλεκτρονικά,
Αξεσουάρ, Επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτων. Παράλληλα
με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (03 - 06 Απριλίου 2019) το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο
εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (03
- 06 Απριλίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι
τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην
έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο
να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ
πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο
selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις 22.03.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://automechanikaistanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html .

Επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη της Τουρκίας, 1012 Απριλίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 10 – 12 Απρλίου 2019 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «EURASIA RAIL»
από την εταιρία «EUF International Trade Fair / ITE Group
Plc», στην Τουρκία – IZMIR – στο İzmir Expo Center με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
:
Τεχνολογία
σιδηρόδρομων,
σιδηροδρομικά
οχήματα,
εταιρίες
ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης. Παράλληλα με την
έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (09 - 12 Απριλίου 2019) το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν
μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες
(09 - 12 Απριλίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση
που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες
ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν
οι ίδιοι τα έξοδα τους.Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν
μέρος στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του
ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία,
γιατί λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται
το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για
περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα https://eurasiarail.eu/Home .
Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να κάνουν την
εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το
αργότερο μέχρι τις 29.03.2019.

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 10- 12 Απριλίου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με
τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης INTERCLEAN
2019 International Trade Show For The Cleaning Sector in
Eurasia, Μηχανημάτων & Αναλωσίμων Υλικών (Χημικές Ουσίες
– Απορρυπαντικά) Για Καθαρισμό Κτιρίων κλπ., στην
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 10 - 12 Απριλίου 2019
και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις Istanbul Congress Center.
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο
νύχτες με πρωινό, το κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον
εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά καθώς και δωρεάν
εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν
στο e-mail: fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Με την
επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 70 €/
άτομο ή 120 για δύο άτομα,
το ανωτέρω ποσό αφορά
οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η συμμετοχή στην έκθεση για
παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι έως δύο άτομα. Τα
μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες
εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους. 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
,
https://www.intercleanshow.com/en/istanbul τηλ: 211 70002647, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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04/03/2019
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ ΤΗΛ. 25510-62115
06/03/2019 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΙΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.2313-307926
12/03/2019 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΕΙΟΔΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛ.2310-593602
13/03/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΤΗΛ.2313-327812
13/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΕ ΤΗΛ.2310-381080
14/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.2310-381080
14/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ
ΤΗΛ.2421-351157
14/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.2313-308154

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΒΡΟΥ

15/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ.2421-351157
15/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ.2421-351157
01/04/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.210-8705010
08/04/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ
ΣΕ
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΛ.210-6551519
11/04/2019 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΘΥΑ ΤΗΛ.2313-323115

Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΛΘ

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

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 Επιμελτηρίων (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.

