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Νέα ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής – 1
τροποποίηση (προσθήκη νέων ΚΑΔ) προγράμματος Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση
υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να
αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην
εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του
παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων
τους. Σε ποιους απευθύνεται. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν
αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: να έχουν κλείσει τουλάχιστον
τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους
επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» να έχουν δύο (2) τουλάχιστον
ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που
προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Περίοδος υποβολής
από 20/02/2019 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) και ώρα 10.00.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη
συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.Οι αιτήσεις
χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.Οι
επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που
συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο
Πληροφοριακό
Σύστημα
Κρατικών
Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ)
www.ependyseis.gr/mis .Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας
περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του
Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ.
αρχείο τύπου pdf). ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο
έγγραφο πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB. Οι νέοι χρήστες κατά
την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ): επιλέγουν: «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας»
συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια επιλέγουν τη
Δράση με τίτλο: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων». Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα. Όροι και
προϋποθέσεις. Δικαιούχοι της Δράσης Μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση: Επενδυτικά σχέδια
από 20.000 € έως 200.000 €. Επιδότηση από 50% έως 65%. Το ύψος
της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των
επιχειρήσεων.
Χρόνος
Υλοποίησης
Επενδυτικών
Σχεδίων:
Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης. Τι χρηματοδοτείται: Επιδοτούμενες Δαπάνες:
Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου,
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του
επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του
επενδυτικού σχεδίου, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές ΥπηρεσίεςΤεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων
(νέο προσωπικό ). Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών
ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Προϋπολογισμός €
400.000.000. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 172.000.000 €. Δυτική Μακεδονία,
Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 50.000.000 €.
Αττική: 150.000.000 €. Στερεά Ελλάδα: 17.000.000 €. Νότιο Αιγαίο:
11.000.000 €ΣΥΝΟΛΟ: 400.000.000 € . Πληροφορίες - Στοιχεία
επικοινωνίας: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
&
ΚαινοτομίαΗλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.antagonistikotita.gr Διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα,
115 27Τηλ801 11 36300, 210 7450892-3Φαξ210 7473666. Ιστοσελίδα
δημοσίευσης
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=

Νέες
ημερομηνίες έναρξης
και
καταληκτική
ηλεκτρονικής
υποβολής
προγράμματος
Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο – Εστίαση –
Εκπαίδευση
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:
Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην
ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό
εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και
την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –
κοινωνικής
μέριμνας
προκειμένου
να
αναβαθμίσουν
το
επίπεδο
επιχειρησιακής
οργάνωσης και λειτουργίας τους. Επενδυτικά
Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €. Σε ποιους
απευθύνεται. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Περίοδος υποβολής από 27/02/2019 έως
09/05/2019 (ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ) και ώρα
23:59:59.
Οι
επιχειρήσεις
υποβάλλουν
ηλεκτρονική
αίτηση
χρηματοδότησης
που
συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο
υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών
Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ)
www.ependyseis.gr/mis. Ο ηλεκτρονικός φάκελος
υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά
υποβολής/ένταξης
του
Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική
μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). Η
αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά
περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων
Αξιολόγησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε
επισυναπτόμενο έγγραφο πρέπει να έχει
χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB. Οι νέοι χρήστες κατά
την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών
Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ):
επιλέγουν:
«Ενίσχυση
Δράσεων
Επιχειρηματικότητας»
συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη
συνέχεια επιλέγουν τη Δράση με τίτλο:
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο –
Εστίαση – Εκπαίδευση». Είδος ενίσχυσης.
Επιχορήγηση / Επιδότηση. Περιοχή εφαρμογής:
Όλη η Ελλάδα. Όροι και προϋποθέσεις. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις: να έχουν την
ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων, να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3
διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να
διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του
Παραρτήματος
ΙII
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή
δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια
των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων, να έχουν το
έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής
της πρότασης χρηματοδότησης, κατ΄ ελάχιστον:
1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο
του λιανικού εμπορίου,2 ΕΜΕ για τον κλάδο της

Παράταση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών
επίπλων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας
εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσηςκοινωνικής
μέριμνας.
Τι
χρηματοδοτείται:
Κτίρια,
εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του
επενδυτικού σχεδίου Παρεμβάσεις για: εξοικονόμηση
ενέργειας αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας διευκόλυνση
προσβασιμότητας ΑμΕΑ. Μηχανήματα - Εξοπλισμός έως
100% του επενδυτικού σχεδίου Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού για: εξοικονόμηση ενέργειας αναβάθμιση της
υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ Μεταφορικά
μέσα μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για
επιχειρήσεις
λιανεμπορίου-εστίασης
έως
100%
για
επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας. Ψηφιακή
προβολή. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) Δαπάνες
μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού
σχεδίου. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών
ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Χρόνος
Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων. Μέχρι 24 μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους
πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης. Προϋπολογισμός € 60.000.000.
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας. Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία.
Ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.antagonistikotita.gr. Διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων
56, 115 27 ΑθήναΤηλ801 11 36300, 210 7450892-3Φαξ210
7473666.
Ιστοσελίδα
δημοσίευσης
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&
cs=
Επενδυτικό πρόγραμμα 4 δράσεων υλοποιεί το Ταμείο
Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας
Επενδυτικό πρόγραμμα τεσσάρων δράσεων συνολικής
δημόσιας συμμετοχής 700 εκατ. ευρώ υλοποιεί το Ταμείο
Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ("ΤΑΝΕΟ"), με στόχο να
επενδυθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφάλαια που
τελικά θα υπερβούν το 1 δισ. ευρώ. Για τον σκοπό αυτό το
ΤΑΝΕΟ,
απευθύνει
πρόσκληση
σε
όλους
τους
ενδιαφερόμενους επενδυτές και διαχειριστές επενδύσεων,
ώστε να υποβάλουν πρόταση στο ΤΑΝΕΟ για ενδεχόμενη
συμμετοχή του στα επενδυτικά σχήματα αυτά. Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
http://www.taneo.gr/ClientFiles/PressReleases/%CE%A0%CF
%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%8
3%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%85%
CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%C
E%B5%CF%89%CE%BD.pdf .

Νομοθετικά Νέα
1.Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 υπουργικής
απόφασης Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα μεταφοράς
Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16
bar» (ΦΕΚ 603/Β/05-03-2012), ως προς τα άρθρα 11, 12 και
13 αυτής. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/89630/650/2018 (ΦΕΚ
5908/Β`/31.12.2018). Εφαρμογή για το έτος 2019 της
υπουργικής
απόφασης
39278/1823/25.7.2018.
Εγκ.οικ.68377/3248/20.12.2018.
2.Κωδικοποίηση οδηγιών για την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων. Αρ. Πρωτ.
ΔΤΔ Γ 1190796 ΕΞ/24.12.2018. (Πηγή: τεύχος 152 –
Ιανουάριος 2019, του e-δησεογράμματος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μας γνωρίζει ότι η
πρώτη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών επίπλων και
ειδών κλωστοϋφαντουργίας παρατείνεται έως τις 20-02-2019.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των επίπλων και ειδών
κλωστοϋφαντουργίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ),
www.promitheus.gov.gr
,
στο
πεδίο
"Διαβουλεύσεις", με τους παρακάτω κωδικούς:
ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
19DIAB000004088
Σεντόνια και μαξιλαροθήκες
19DIAB000004089
Κουβέρτες βαμβακερές πικέ
19DIAB000004090
Κουβέρτες μάλλινες
19DIAB000004091
Πετσέτες προσώπου και μπάνιου
19DIAB000004092
Βιβλιοθήκες
19DIAB000004093
Συρταριέρες τροχήλατες
Περιστρεφόμενα
καθίσματα, 19DIAB000004094
σταθερά καθίσματα, πολυθρόνες
και καναπέδες
Γραφεία, τραπέζια συσκέψεων, 19DIAB000004095
τραπέζια αναμονής και άλλα
μικροέπιπλα
Παρακαλείστε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό
διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις.

Ημερίδα με Θέμα : 120 Δόσεις προς Δ.Ο.Υ. και ΕΦΚΑ –
Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης
Χρεών Επιχειρήσεων, Ελευθέρων Επαγγελματιών και
Αγροτών
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί
στην ημερίδα με Θέμα: «120 Δόσεις προς Δ.Ο.Υ. και ΕΦΚΑ –
Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών
Επιχειρήσεων, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αγροτών» που
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και
ο
ώρα 18:30 στον 1 όροφο του ΕΕΘ, Αριστοτέλους 27 –
Θεσσαλονίκη.

Ημερίδα ευαισθητοποίησης με τίτλο "Βέλτιστη χρήση
νερού"
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς Βασιλικών και Επανομής διοργανώνουν τη
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, στις 17.00 μ.μ., στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων Δ.Κ. Βασιλικών, ημερίδα ευαισθητοποίησης, με
τίτλο «Βέλτιστη χρήση νερού». Η ημερίδα διοργανώνεται στο
πλαίσιο
της
καμπάνιας
ευαισθητοποίησης
που
περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασίας 6 με αντικείμενο την
ευαισθητοποίηση, τη δικτύωση και την κεφαλαιοποίηση του
έργου «Best Water Use» με ακρωνύμιο «BestU», που
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας
«Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020». Στην ημερίδα,
θα παρουσιασθούν από τους ομιλητές η υφιστάμενη
κατάσταση και οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της
διαχείρισης των υδάτων στη γεωργία. Η εκδήλωση είναι
ανοικτή για το κοινό και όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην
ελληνική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε
στο
2310463930
ή
στα
emails:
info@anatoliki.gr,
environment@anatoliki.gr. Μπορείτε
επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου
www.bestu.eu .

Ημερίδα ΚΔΕΟΔ για τα απόβλητα
Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε Ημερίδα, που πρόκειται να διοργανώσει
με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Αμφιθέατρο
«Δημήτριος Ευρυγένης» του ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1 - Τέρμα Φοίνικα,
Θεσσαλονίκη. Η Ημερίδα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου
2019, ώρα 17:00, με θέμα: « Διαχείριση Αποβλήτων - Επίκαιρα Νομικά
Ζητήματα ». Πληροφορίες: Τηλ.: 2310 486 901, e-mail:
kdeod@cieel.gr .
Διαγωνισμός του ΣΕΔ Re-Battery «Ανακυκλώνω και Κερδίζω
2019» με έπαθλο 1000 ευρώ!
Tο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Συσσωρευτών ReBattery, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων δράσεων, για την
ενημέρωση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη διαρκή
διάδοση του μηνύματος της ανακύκλωσης, υλοποιεί μία νέα
πρωτότυπη αλλά και κερδοφόρα για τους συμμετέχοντες σε αυτήν
δράση: Είναι ο Διαγωνισμός του ΣΕΔ Re-Battery – «Ανακυκλώνω και
Κερδίζω 2019», με έπαθλο 1000 ευρώ! Στόχος της νέας
πρωτοβουλίας του ΣΕΔ Re-Battery είναι η επιβράβευση της ευθύνης
και της συμμετοχής στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων
συσσωρευτών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Ο
διαγωνισμός ξεκίνησε στις 01/02/2019 και λήγει στις 25/04/2019.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.re-battery.gr .

Επιβολή μέτρων δασμολογικής προστασίας σε εισαγωγές
προϊόντων σιδήρου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Όπως μας ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων – ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ντουμπάϊ (tel:
00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, email: ecocomdubai@mfa.gr url: www.agora.mfa.gr) «Εις εφαρμογήν σχετικής
αποφάσεως Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου, και
Απόφαση 6/11/2018/4.12/2018/Κυβερνήσεως ΗΑΕ, Ομοσπονδιακή
Αρχή Τελωνείων ανακοίνωσε στον τύπο ότι επιβάλλεται αύξηση
εισαγωγικού δασμού από 5% σε 10% σε προϊόντα σιδήρου των
κάτωθι δασμολογικών κλάσεων:  Χοντρόσυρμα (fil machine) από
σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: 72131000, 72132000,
721391100, 72139900  Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα
χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε
θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο
μετά την έλαση: 72141010, 72141020, 72141090, 72142010,
72142020, 72142090, 72143010, 72143020, 72143090 Το μέτρο
εφαρμόζεται από 17 Ιανουαρίου τ.ε. με διάρκεια ισχύος ενός έτους.
Από σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται σε ιστοσελίδα
Ομοσπονδιακής Αρχής δεν διευκρινίζεται εάν το προστατευτικό μέτρο
εφαρμόζεται προς όλους (μέτρο διασφαλίσεως) ή έναντι
συγκεκριμένων
χωρών
ή
εταιρειών
(antidumping).
(https://www.fca.gov.ae/En/News/Pages/News139.aspx ). Οδηγία
1/2019 Tελωνείων Ντουμπάι αναφέρεται στην αύξηση του
εισαγωγικού δασμού έναντι όλων. Εις ότι αφορά μεγέθη εμπορίου,
οποία οδήγησαν σε επιβολή του μέτρου για την προστασία της
εγχώριας βιομηχανίας αναφέρεται ότι τα ΗΑΕ κατά το διάστημα
Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 εισήγαγαν 268.000 τόνους αξίας 652
εκατ. Ντίρχαμ, ενώ πραγματοποίησαν εξαγωγές και επανεξαγωγές
μεγέθους 168400, αξίας 392 εκατ. Ντίρχαμ και επανεξαγωγές 8000
τόνων, αξίας 26 εκατ. Ντίρχαμ. (ενδεικτική ισοτιμία 1€ = 4,3Ντίρχαμ)
Σημειώνουμε ότι μέτρο δεν έχει άμεση επίδραση στο διμερές εμπόριο
Ελλάδος ΗΑΕ δεδομένου ότι, σε ανωτέρω δασμολογικές κλάσεις,
κατά το διάστημα Ιανουαρίου 2017 – Ιουνίου 2018 δεν
καταγράφονται ελληνικές εξαγωγές προς τα ΗΑΕ κατά το 2017 και α’
εξάμηνο 2018. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του παρελθόντος έτους οι
εγχώριες βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβος Conares και Al Ghurair
Iron & Steel ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να διπλασιάσουν την
παραγωγή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στην εσωτερική
ζήτηση οποία υπολογίζεται σε 3,5 έως 4 εκατ. τόνους ετησίως και
ζήτησαν
προστασία
από
την
κυβέρνηση
έναντι
των
υποτιμολογημένων εισαγωγών προϊόντων κατωτέρας ποιότητος,
κινεζικής, ινδικής και τουρκικής προελεύσεως που δημιουργούν
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά των ΗΑΕ και των
χωρών ΣΣΚ και δεν ανταποκρίνονται στις διεθνείς και εθνικές
προδιαγραφές».(Πηγή: AGORA Newletter/08.02.2019).

Σε ισχύ από 01.02.2019 η εμπορική συμφωνία ΕΕ –
Ιαπωνίας
Σε ισχύ τέθηκε, από την 1η Φεβρουαρίου, η συμφωνία
οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της
Ιαπωνίας, με βάση την οποία οι επιχειρήσεις και οι
καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη και την
Ιαπωνία μπορούν πλέον να επωφεληθούν από τη
μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών
στον κόσμο. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης
μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας θα εξαλείψει σχεδόν
όλους τους τελωνειακούς δασμούς - ποσόν που
αντιπροσωπεύει ετησίως 1 δισ. ευρώ για εταιρείες της
ΕΕ, ενώ οι ευαίσθητοι τομείς της ΕΕ, όπως η
παραγωγή ρυζιού, προστατεύονται, το κρασί, το τυρί,
το χοιρινό κρέας, τα ζυμαρικά, η σοκολάτα και τα
μπισκότα θα έχουν μηδενικό συντελεστή, είτε αμέσως,
είτε μετά από μια μεταβατική περίοδο. Θα
προστατευθούν 205 προϊόντα
με ευρωπαϊκή
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ώστε να
βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
αντιπροσωπεύουν το 78% των εξαγωγών προς την
Ιαπωνία, όπως είχε μεταδώσει με τηλεγράφημά του το
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μεγάλη ώθηση στην
ήδη στενή εμπορική σχέση Ελλάδας-Ιαπωνίας,
ιδιαίτερα στις ελληνικές εξαγωγές και την απασχόληση
στη χώρα μας, θα δώσει η εμπορική συμφωνία ΕΕΙαπωνίας, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως
μετέδωσε επίσης το ΑΠΕ-ΜΠΕ με τηλεγράφημά τους
στις 17 Ιουλίου. Όπως σημειώνει σε γράφημά της η
Κομισιόν, η Ιαπωνία είναι ο 27ος μεγαλύτερος
εμπορικός εταίρος της Ελλάδας εκτός της ΕΕ, με την
αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Χώρα του
Ανατέλλοντος Ηλίου να ανέρχεται σε 94 εκατ. ευρώ. Σε
ανάρτηση της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Αθήνα, επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές
στην Ιαπωνία στηρίζουν 2.981 θέσεις εργασίας στην
Ελλάδα και αφορούν 497 ελληνικές επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις όλων των μεγεθών στις πόλεις της
Ελλάδας εξάγουν, ήδη, ένα ευρύ φάσμα αγαθών και
υπηρεσιών στην Ιαπωνία και η εμπορική συμφωνία
ΕΕ-Ιαπωνίας εκτιμάται πως θα καταστήσει ακόμα
ευκολότερές και φθηνότερες αυτές τις εξαγωγές. Τα
κυριότερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στην Ιαπωνία
είναι το ελαιόλαδο, το μάρμαρο και άλλα είδη πέτρας,
καθώς και ζυμαρικά. Ακόμη, αναφέρεται ότι η αξία των
ελληνικών εισαγωγών από την Ιαπωνία ανέρχεται στα
121 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά ειδικότερα τις εξαγωγές
γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ, η συμφωνία: -θα
καταργήσει τους ιαπωνικούς δασμούς σε πολλά τυριά,
όπως το γκούντα και το τσένταρ (τα οποία σήμερα
επιβαρύνονται με δασμό 29,8 %), καθώς και στις
εξαγωγές οίνων (σημερινός δασμός 15 % κατά μέσο
όρο), -θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να αυξήσει
σημαντικά τις εξαγωγές βοείου κρέατος στην Ιαπωνία,
ενώ για το χοιρινό οι εξαγωγές μεταποιημένων
κρεάτων θα είναι αδασμολόγητες και οι εξαγωγές
νωπών κρεάτων σχεδόν αδασμολόγητες, -θα
διασφαλίσει προστασία στην ιαπωνική αγορά για πάνω
από 200 υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά γεωργικά
προϊόντα, τις λεγόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ),
καθώς επίσης και για επιλεγμένα ιαπωνικά προϊόντα
ΓΕ στην αγορά της ΕΕ.
Επίσης, η συμφωνία
εξασφαλίζει το άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών, και
ιδίως των αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
ηλεκτρονικού
εμπορίου,
τηλεπικοινωνιών
και
μεταφορών. Επιπροσθέτως:
-διευκολύνει την
πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ σε αγορές δημόσιων
συμβάσεων σε 54 μεγάλες ιαπωνικές πόλεις, και αίρει
τα εμπόδια όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον
οικονομικά σημαντικό τομέα των σιδηροδρομικών
μεταφορών σε εθνικό επίπεδο· -λαμβάνει υπόψη
συγκεκριμένους ευαίσθητους τομείς στην ΕΕ, π.χ. την
αυτοκινητοβιομηχανία, προβλέποντας μεταβατικές
περιόδους έως και 7 έτη πριν από την κατάργηση των
δασμών. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παρουσίαση ''Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας'' και
''Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας'' : ΕΒΕΑ, 11.2.2019,
16:00
Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση των
Δράσεων
«Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας»
και
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας», του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ
2014 - 2020) διοργανώνεται στις 11 Φεβρουαρίου 2019,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο ΕΒΕΑ, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ,
Ακαδημίας 7, 6ος όροφος, Αθήνα. Διοργανωτές της
εκδήλωσης είναι το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η
Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία
(ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ. Περισσότερες πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
:
https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&secti
onid=104&articleid=17690

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση στον Πολύγυρο
Χαλκιδικής
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών
εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή
ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με το
Επιμελητήριο Χαλκιδικής με θέμα : Παρουσίαση των Δράσεων
του ΕΠΑνΕΚ : «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και
Πολύ
Μικρών
Επιχειρήσεων»
και
«Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», στις
11/2/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στο Συνεδριακό
Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Πολυτεχνείου 58, 2ος
όροφος, Πολύγυρος. (Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα
με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή
ΑμεΑ στα τηλ.: 2310-480.000, 23710-24200). Στην εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς
επίλυση αποριών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
VERDE.TEC 2019
Πόλη: M.E.C. Παιανίας Αθήνα
Ημερομηνία: 15-17 Φεβρουαρίου 2019
η
Εκθέματα: 3 Διεθνής Έκθεση τεχνολογιών περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Site: http://www.verdetec.gr/el/default.asp?sw=1360
η

16 ARTOZA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-25 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: αρτοποιία και ζαχαροπλαστική .
Πληροφορίες: Site: www.artoza.com , τηλ: 210 5242100, email: info@forumsa.gr
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΔΩΡΩΝ – ΛΑΪΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ – ΜΟΔΑΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
η
Πόλη: Αποθήκη 8 – 2 προβλήτα – Λιμάνι Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 23-25 Φεβρουαρίου 2019
Εκθέματα: Τουριστικά είδη, δώρα, λαϊκή τέχνη, μόδα και
αξεσουάρ
Πληροφορίες: Site: www.touristikaexpo.gr , τηλ: 210
2772244, e-mail: info@alfaexpo.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
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

Σεμινάριο – GDPR Πρακτικός Οδηγός
Η Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 στην πράξη. Τετάρτη 13
Φεβρουαρίου 2019 , ώρα 14:00 έως 20:00, Βιοτεχνικό
ος
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 – 4 όροφος.
Οργάνωση In Rem Consulting . Πληροφορίες : Τηλ:
2310260130, www.in-rem.org .

Εκδήλωση με θέμα τον κοινωνικό τουρισμό στα Χανιά
Με διοργανωτή το Επιμελητήριο και παρουσία της πρέσβειρας
της Κίνας | Εκδήλωση για την υποδοχή Κινέζων τουριστών
στην Κρήτη. «Ο δρόμος της προσέγγισης του τουριστικού
κύματος από την Κίνα» θα παρουσιαστεί την ερχόμενη
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στο ΕΒΕΧ από τον «Welcome
Chinese» το φορέα που πιστοποιεί επιχειρήσεις και
οργανισμούς, για την υποδοχή Κινέζων τουριστών.Η εκδήλωση
στην οποία θα παρευρεθεί και η πρέσβειρα της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα κ. Zhang Qiyue θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του
Επιμελητηρίου (4ος όροφος) ενώ κατά την διάρκεια της ο
εκπρόσωπος του «welcome Chinese» στην Ελλάδα Ηλίας
Παπαγεωργίου θα μιλήσει για το πρόγραμμα και την σημασία
του στην προσέλευση Κινέζων Τουριστών.Μεταξύ των θεμάτων
που θα αναπτυχθούν «Ο πολιτισμός ως πόλος έλξης
τουριστών από την Κίνα», «Ψηφιακή Ξενάγηση και
Πληροφόρηση» και «Χρήση των Κινεζικών τρόπων πληρωμής
– απαραίτητη προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη». Την
έναρξη των εργασιών της εσπερίδας στις 5:30 το απόγευμα θα
κάνει με ομιλία της η Πρέσβειρα της Κίνας κ. Qiyue ενώ η
εκδήλωση θα κλείσει με ερωτήσεις των παρευρισκομένων στον
υπεύθυνο του «Welcome Chinese» κ. Παπαγεωργίου.

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

Ημερίδα με τίτλο «Ενεργειακές κοινότητες και μηχανισμοί
υποστήριξης για το βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ενεργειακό
εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
(ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και με την
Greenpeace διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Ενεργειακές κοινότητες
και μηχανισμοί υποστήριξης για το βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο
ενεργειακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα», στο
πλαίσιο της έκθεσης της Verde Tec, στο Μ.Ε.C. Παιανίας, την
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019. Η είσοδος στην ημερίδα είναι
ελεύθερη. Προεγγραφή μέσω της ακόλουθης φόρμας εγγραφής:
https://goo.gl/forms/i5FKCvb8iwqWT5p52

Save the date: Thessaloniki #JobFestival 2019!
Το Thessaloniki #JobFestival 2019! Διοργανώνεται από το
Skywalker στις 22-23 Φεβρουαρίου 2019, ώρες 10.00 – 18.00,
Ξενοδοχείο CAPSIS, Μοναστηρίου 18. Είσοδος ελεύθερη.
Βασικός σκοπός του Το Thessaloniki #JobFestival 2019, που
διοργανώνεται υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης και της
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας , είναι η ενίσχυση της
απασχολησιμότητας μέσα από τη δηγμιουργία ενός περιβάλλοντος
υποστήριξης, ενημέρωσης και δικτύωσης μεταξύ εργοδοτών που
αναζητούν προσωπικό και υποψήφιων εργαζομένων. Για τέταρτη
χρονιά το Thessaloniki #JobFestival δημιουγεί το κατάλληλο
περιβάλλον για να μπορέσουν όλοι οι επισκέπτες να
πραγματοποιήσουν το ξεκίνημά τους στην αναζήτηση εργασίας ή
το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Οι δράσεις που απαρτίζουν
το φεστιβάλ είναι : Φυσική συνάντηση και γνωριμία με κορυφαίες
εταιρίες από διάφορους κλάδους, συνεντεύξεις εργασίας,
workshop για την ενημέρωση και τον συντονισμό των υποψηφίων
με τη σύγχρονη αγορά εργασίας , βελτιστοποίηση των
βιογραφικών των υποψηφίων από εξειδικευμένους συμβούλους,
επαγγελματική φωτογράφηση για το βιογραφικό και το LikedIn
προφίλ, προσωπικό coaching με επαγγελματίες του είδους. Πιο
συγκεκριμένα, στη διάρκεια του φεστιβάλ οι υποψήφιοι θα έχουν
τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις εταιρίες που τους
ενδιαφέρουν είτε μέσα από μια συνέντευξη εργασίας – δίνεται
προτεραιότητα σε όσους έχουν στείλει το βιογραφικό τους μέχρι 15
Φεβρουαρίου και έχουν προγραμματισμένο ραντεβού – είτε μέσα
από μια σύντομη συνομιλία και κατάθεση του βιογραφικού τους
στους εταιρικούς εκπροσώπους. Περισσότερες πληροφορίες στο
www.jobfestival.gr .

Ζήτηση συνεργασίας από τον Καναδά
Η εταιρεία τροφίμων Green Space Brands με έδρα το Τορόντο, η
οποία παράγει και διακινεί, μεταξύ άλλων, γαλακτοκομικά και
τυροκομικά προϊόντα στον Καναδά και τις Η.Π.Α. επιθυμεί, όπως
γνωστοποίησε στο Γρ. Ο.Ε.Υ. Τορόντο, να συνεργαστεί με
ελληνικές εταιρείες παραγωγής φυτικών τυριών. Η Green Space
Brands αναζητά φυτικά τυριά για να τα προωθήσει στο δίκτυο
διανομής της (που περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ
μάρκετ) με το εμπορικό σήμα Go Veggie. Είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο του Κάλγκαρυ (TSX Venture Exchange) από το
2014. Στοιχεία επικοινωνίας: GreenSpace Brands κ. Aaron Skelton
Chief Operating Officer 176 Saint George Street
Toronto, Ontario, Canada M5R 2M7, T 416 934 5034 x227, C 647
680 2583, Email: aaron@greenspacebrands.com Alternative
Contact: Heather Tremblett, Executive Assistant, T 416 934
5034 x259 www.greenspacebrands.com. (Πηγή : AGORA News
letter/28.01.2019).
Ζήτηση συνεργασίας από τη Νότια Κορέα
Η εταιρία SHIN KWANG Co, διεύθυνση: Ltd. 1F Ssang Ji Bldg., 311, 61 da-gil, Gamasan-ro, Yeongdeungpo-gu Seoul /,Νότια Κορέα,
τηλ. +821040842874, email: sk-shinkwang@daum.net .
Ενδιαφέρεται να εισάγει πυρηνέλαιο σε συσκευασίες των 18 λίτρων.
Αρμόδιοι κ.κ. Brandon Lee & Lee Sang Woo. (Πηγή : AGORA News
letter/28.01.2019).

Διεθνείς Εκθέσεις
INTERNATIONAL DEFENSE EXHIBITION
Πόλη: Βαγδάτη, Ιράκ
Ημερομηνία: 9-12 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας Ασφάλειας και
Άμυνας
Πληροφορίες: site: http://iqdexiraq.com/ , e-mail:
sura.united@rocketmail.com , τηλ: +964 7702444844
MIDDLE EAST CONSTRUCTION FAIR
Πόλη: Ντιγιάρμπακιρ, Τουρκία
Ημερομηνία: 14-17 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Οικοδομικά υλικά, τεχνολογίες κατασκευής,
ηλεκτρικά συστήματα , μηχανήματα κατασκ.έργων,
θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός και εγκαταστάσεις .
Πληροφορίες: site: http://diyarbakirinsaatfuari.com/
INTERNATIONAL
IRON,
MACHINERY
AND
MACHINERY PARTS FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 14-17 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Βιομηχανία σιδήρου, εργαλεία χειρός,
τεχνολογία επεξεργασίας, εξαρτήματα μηχανημάτων,
συγκόλληση,
ρομποτική
συγκόλληση,
ηλεκτρόδια,
συστήματα κοπής και επεξεργασία επιφάνειας .
Πληροφορίες: site: http://www.win-eurasia.com/en
EIGEN HUIS
Πόλη: Ουτρέχτη, Ολλανδία
Ημερομηνία: 15-17 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικίας
Πληροφορίες:site:https://www.realiseerjedroomhuis.nl/beu
rs-eigenhuis/, email:info@expocommunications.nl , τηλ:
076-5710351
INTERNORGA
Πόλη: Αμβούργο, Γερμανία
Ημερομηνία: 15-19 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση για Ξενοδοχεία και Εστίαση
Πληροφορίες: site: https://www.internorga.com/en/ , τηλ:
+49 40 3569-0, e-mail: info@internorga.com
TEFAF
Πόλη: Μάαστριχτ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 16-24 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τέχνης
Πληροφορίες: site: https://www.tefaf.com/home
+31 (0)411 64 50 90 , e-mail: info@tefaf.com

,τηλ:

ESEF
Πόλη: Ουτρέχτη, Ολλανδία
Ημερομηνία: 17-20 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Τεχνολογικών Καινοτομιών
Πληροφορίες: site https://www.esef.nl/en ,τηλ: 030 - 295
5911, e-mail: Info@jaarbeurs.nl
TECHNI SHOW
Πόλη: Ουτρέχτη, Ολλανδία
Ημερομηνία: 17-20 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Τεχνολογικών Καινοτομιών και
Οικοδομικών Υλικών
Πληροφορίες:
site
:
https://www.technishow.nl/nlNL/Welkom.aspx ,τηλ: +31(0)30 - 295 5911, e-mail:
info@jaarbeurs.nl
MIDDLE EAST TOURISM EXPO
Πόλη: Ερμπίλ, Ιράκ
Ημερομηνία: 17-20 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμου
Πληροφορίες:
site:
http://metexerbil.com/?fbclid=IwAR0YxJc1Db6yWwfagJ8kB
Hi-UzyxWtHTjD0n9XcYXJWLUjcm8jOIsKXrLxk
,τηλ:
+964 750 969 6968 , e-mail: info@metexerbil.com

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε
Ενημερωτικό
Δελτίο
για
τις
Οικονομικές
και
Επιχειρηματικές Ειδήσεις Αιγύπτου για τον μήνα
Ιανουάριο του 2019.
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 .
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα
Τίρανα,
απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2019, του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της
Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το οποίο
περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στα Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51),
email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ ,
απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για το Γραφείο του
Ντύσσελντορφ με θέμα «Απολογισμός διεθνούς έκθεσης
ζαχαρωδών ISM Cologne 2019, Κολωνία, 2730.01.2019».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Ντύσσελντορφ
(www.agora.mfa.gr/de128
)
,email:
ecocomdusseldorf@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΙΡΑΚ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο
Ερμπίλ της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαγδάτη,
απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και
Επιχειρηματικές Ειδήσεις (Τεύχος 22) για το Ιανουάριο
του 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ερμπίλ (www.agora.mfa.gr/iq122
), e-mail: ecocom-erbil@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με θέμα « Θέση σε ισχύ νέων
κανόνων ασφαλείας τροφίμων (SFCR) στον Καναδά» και
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα Ιανουάριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2,
fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

Επιχειρηματική αποστολή στο Ντιγιάρμπακιρ της Τουρκίας,
14 - 17 Μαρτίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 14 – 17 Μαρτίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί
η Διεθνής Έκθεση
«MIDDLE EAST
CONSTRUCTION FAIR», από την εταιρία “Tuyap Fair» στην
Τουρκία – Diyarbakir - στο TUYAP Diyarbakir Fair 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,
τεχνολογίες κατασκευής, ηλεκτρικά συστήματα, μηχανήματα
κατασκευαστικών έργων, θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός και
εγκαταστάσεις. 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 (13 -16 Μαρτίου 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 (13 - 16 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, 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 01.03.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://diyarbakirinsaatfuari.com/.

Επιχειρηματική αποστολή στην
Τουρκίας, 14 - 17 Μαρτίου 2019

Κωνσταντινούπολη

της

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 14 – 17 Μαρτίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθoύν οι Διεθνείς Εκθέσεις «INTERNATIONAL
IRON, MACHINERY AND MACHINERY PARTS FAIR», από την
εταιρία “Hannover-Messe Bilisim Fuarcilik A.S.» στην Τουρκία –
Istanbul - στο TUYAP 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: Βιομηχανία σιδήρου, εργαλεία
χειρός, τεχνολογία επεξεργασίας, εξαρτήματα μηχανημάτων,
συγκόλληση, ρομποτική συγκόλληση, ηλεκτρόδια, συστήματα
κοπής και επεξεργασία επιφάνειας. 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 (13 -16 Μαρτίου
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 (13 - 16 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, 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 01.03.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.win-eurasia.com/en.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
12/02/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ ΤΗΛ. 26953-60606
13/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ
ΦΡΟΥΡΟΥ ΤΗΛ.231038-1074
18/02/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΗΛ. 23410-64013
18/2/2019 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ.26953-60606
18/2/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.2310-381080
20/02/2019 Α.Δ. 2/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΛ. 2310 893402
20/02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΤΗΛ.2313-313172
22/02/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.23213-51297
07/03/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»
ΤΗΛ. 2313-304464
14/03/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΑΑΜ ΤΗΛ.2313-307195
18/03/2019 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΛ. 2313
317534
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

71 ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
«ΠΟΝΤΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

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.

