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ΒΕΘ: Αυξήθηκαν οι ενάρξεις
επιχειρήσεων στο εννεάμηνο του 2019
Μπορεί ο αριθμός των λουκέτων και των
ενάρξεων στο βιοτεχνικό επιχειρείν να αρχίζει
να ισορροπεί, ωστόσο οι «γενναίοι» που
εισέρχονται στον επαγγελματικό στίβο είναι
περιορισμένοι, γεγονός που δεν αφήνει
περιθώρια
αισιοδοξίας,
αλλά
και
εφησυχασμού.
Είναι χαρακτηριστικό πως στο διάστημα
Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους,
σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
εγγραφή έκαναν 363 βιοτεχνίες, ενώ ρολά
κατέβασαν 375.
Κάνοντας την αναγωγή σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα οι εγγραφές,
οπότε έφτασαν τις 325, παρουσιάζουν αύξηση
κατά 11,6% και οι διαγραφές (πέρυσι στο
εννεάμηνο σε έξοδο από τον επιχειρηματικό βίο
προχώρησαν 374 βιοτεχνίες) καταγράφουν
οριακή αύξηση κατά 0,26%.
Κινητικότητα στις ΙΚΕ
Πέρα από τις ατομικές επιχειρήσεις που
αποτελούν
τις
αδιαφιλονίκητες
πρωταγωνίστριες στις ενάρξεις, αλλά και στις
διαγραφές, διαχρονικά, έντονη κινητικότητα
καταγράφουν οι ΙΚΕ καθώς στο εννεάμηνο του
2019 σε εγγραφή προχώρησαν 55 επιχειρήσεις
και 2 σε διαγραφή. Πέρυσι το αντίστοιχο
διάστημα 44 ΙΚΕ μπήκαν στο βιοτεχνικό χώρο
και 3 τον αποχαιρέτησαν.
Αναφορικά με τις ατομικές επιχειρήσεις που
κρατούν τη μερίδα του λέοντος, το διάστημα
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου της τρέχουσας
χρονιάς 228 έκαναν έναρξη, έναντι 216
πέρυσι,
ενώ
σε
παύση
λειτουργίας
προχώρησαν 301 αντί 268 πέρυσι.
Σε πτώχευση κατά το εξεταζόμενο φετινό
διάστημα προχώρησε 1 επιχείρηση, αριθμός
αντίστοιχος με τον περσινό, ενώ ασύμφορες
κρίθηκαν φέτος 210 βιοτεχνίες και πέρυσι 197.
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6η τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 (ΑΔΑ:
66ΓΟ465ΧΙ8-Φ1Κ) Απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα: Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με
Εξωστρεφή Προσανατολισμό», ΕΣΠΑ 2014–2020, ως προς το σημείο
που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία τροποποιείται και παρατείνεται
μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00:00.
Με την Αρ. Πρωτ: 5667/1774/Α3 /30-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη η ημερομηνία λήξης της
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης «Επιχειρούμε Έξω»
οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
2019 και ώρα 17:00:00 καθώς ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 50 εκατ.
Ευρώ δεν έχει εξαντληθεί. Παράλληλα με την απόφαση παράτασης επέρχεται
και μια βελτίωση για όσους υπαχθούν στη δράση, αφού οι μικρομεσαίοι
επιχειρηματίες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε μία έκθεση του εξωτερικού
εντός 24 μηνών από την απόφαση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα αντί των
18 μηνών που ίσχυε έως σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος
«Επιχειρούμε Έξω» οι μικροί εξαγωγείς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
εντός 30 μηνών έως και 50.000 ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς
τους. Υπογραμμίζεται ότι μια επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση του
προγράμματος για περισσότερες από μία φορές. Η παρούσα τροποποίηση
της Πρόσκλησης της Δράσης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
αναρτήθηκε
στις
ιστοσελίδες
της
ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr . Αναλυτικές πληροφορίες και
ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ,
Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 και email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr .

Εκδήλωση με Θέμα: Fintech in Greece, Empowering tomorrow’s
entrepreneurs
Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής ανάπτυξης – ΚΕΠΑ και τα
microSTARS στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μικροχρηματοδοτήσεων,
μίας πρωτοβουλίας του European Microfinance Network (EMN)
και του
Microfinance Centre (MFC), τα οποία υποστηρίζουν 25 οργανισμοί – μέλη τους
από 13 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και το ΚΕΠΑ, σας προσκαλούν στην
εκδήλωση με θέμα: Fintech in Greece, Empowering tomorrow’s entrepreneurs
την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, 17.00 – 21.00 στο Οικοσύστημα Καινοτομίας
ΟΚ!Thess (Διεύθυνση: Κομοτηνής 2 &
Μαρίας Κάλλας - Ποσειδώνιο
Θεσσαλονίκη). Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ημερίδα με Θέμα: Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
Η Διοίκηση του Σωματείου Επαγγελματιών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ημερίδα με
θέμα : Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου τη Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
Μοναστηρίου 305. Στην Ημερίδα θα συζητηθούν τα εξής θέματα: -Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου, διατάξεις, θεσμικό και νομικό πλαίσιο
-Έντυπα & Οδηγίες για την συμπλήρωση του ΗΔΕ, -Επαγγελματική Αστική Ευθύνη τεχνικών επαγγελμάτων, - Ψυκτικά αέρια
θερμοκηπίου & περιβάλλον, -Υποχρεώσεις των επαγγελματιών-ψυκτικών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ομιλητές:
Πουλιάνος Παναγιώτης Πρόεδρος της ΟΨΕ (Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδας), Εκπρόσωπος από τον ΕΟΠΠΕΠ: Παπαργύρης
Ιωάννης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 2310232405.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης ρύθμισης σε 120 δόσεις
ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών Παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών ΕΦΚΑ 2019
A.Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης ρύθμισης σε 120
δόσεις ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 3615/30.09.2019) η απόφαση Α.1365/2019
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των
άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την απόφαση Α.1365/2019 : Η προθεσμία του άρθρου
101 παρ. 2 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει, για την
υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του ως
άνω νόμου, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 7.10.2019.
Β. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών ΕΦΚΑ 2019
Ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε και η απόφαση για την παράταση στην
ρύθμιση και των ασφαλιστικών οφειλών. Σύμφωνα με την απόφαση
43400/3824/2019 : Η προθεσμία του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄
73) παρατείνεται μέχρι και την 7.10.2019. Περισσότερες πληροφορίες
για τη διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό
τόπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr .

Δημοσίευση της Ενιαίας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση
«Φορέας Αρωγός»
Στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ», δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση της
Δράσης, η οποία απευθύνεται στους φορείς αρωγούς, οι οποίοι και θα
ενισχυθούν για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών
αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές
θα υλοποιηθούν από Φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της
καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Η Δράση στοχεύει
επίσης στην ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν
να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές
διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system
level), κ.α. Ως «Δικαιούχος Φορέας» στη παρούσα πρόσκληση
χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα (Φορέας Αρωγός) που θα διαχειριστεί
τον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας και δύναται να είναι δημόσιος
ερευνητικός/τεχνολογικός φορέας, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Ο προϋπολογισμός
της Δράσης είναι 5,3 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στους Θεματικούς
Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της εθνικής
RIS3 και στις Κατηγορίες Περιφέρειας της χώρας. Το ποσοστό
Επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65%, με βάση το άρθρο 27 του
Ε.Κ. 651/2014. Εναλλακτικά, η ένταση ενίσχυσης προς το Φορέα
Αρωγό του ΣΣΚ, δύναται να ανέλθει στο 100% με τη χρήση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 De minimis και μέχρι του ύψους των
200.000€, με τους περιορισμούς σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας (de minimis). Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας είναι οι
ακόλουθοι: - Αγροδιατροφή, - Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), - Ενέργεια, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή, - Μεταφορές &
Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), - Υλικά – Κατασκευές, - Πολιτισμός –
Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες. Επιδοτούμενες
Δαπάνες: α) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία
ενεργητικού. β) Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και
διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων). Ο
συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή)
επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα
της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ενώ ο
συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή)
επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού, για τους υπόλοιπους
θεματικούς τομείς της RIS 3, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000
ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 29.11.2019 και ώρα 14.00.
Δείτε
την
αναλυτική
Πρόσκληση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190926_026%CE%9A%CE
%95_synerg_sxhm_kainotom.pdf

ΔΕΗ – Νέο Πρόγραμμα Διακανονισμού Οφειλών
Η ΔΕΗ από 01.10.2019 τροποποιεί το σύστημα
διακανονισμών διευκολύνοντας τους πελάτες της να
ρυθμίσουν με ευνοϊκότερους όρους τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές τους. Το νέο σύστημα είναι αυτοματοποιημένο,
δηλαδή οι δόσεις και η προκαταβολή διαμορφώνονται
βάσει του ύψους της οφειλής. Για όλους τους
Οικιακούς πελάτες και τους Αγροτικούς - Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις - Επαγγελματίες με ισχύ έως 25KVA θα
εφαρμόζεται ο παρακάτω πίνακας για τον υπολογισμό
των δόσεων:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ
Οφειλή

Έως 500€
Από 500€
έως 1.000€
Από 1.000€
έως 2.000€
Από 2.000€
έως 3.000€
Άνω των
3.000€

Ποσοστό
Προκαταβολής
10%
10%

Αριθμός
Μηνιαίων
Δόσεων
5
8

15%

12

20%

18

1η εναλλακτική:
20%
2η εναλλακτική:
30%

18
24

Παράδειγμα 1: Οφειλή ποσού 1.200€ - Προκαταβολή
180€ (15%) και ρύθμιση του υπολοίπου σε έως 12
δόσεις των 85€. Παράδειγμα. 2: Οφειλή ποσού 5.000€
- Προκαταβολή 1.000€ (20%) και ρύθμιση του
υπολοίπου σε έως 18 δόσεις των 222€ ή εναλλακτικά
Προκαταβολή 1.500€ (30%) και ρύθμιση του
υπολοίπου σε έως 24 δόσεις των 146€. Οι πελάτες
που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
και όσοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων
Πελατών, θα μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους,
όπως και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Κώδικα Προμήθειας (κάθε δόση διαμορφώνεται στο
μισό της μέσης μηνιαίας δαπάνης του για ηλεκτρική
ενέργεια). Παράδειγμα 1: Οφειλή 1 έτους (6 διμηνιαίοι
λογαριασμοί) ποσού 1.200€ - 24 δόσεις των 50€,
προκαταβάλλεται η 1η δόση Παράδειγμα 2: Οφειλή 2
ετών (12 διμηνιαίοι λογαριασμοί), ποσού 3.600€ - 48
δόσεις των 75€, προκαταβάλλεται η 1η δόση 
Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να
ισχύει η ρύθμιση είναι να εξοφλούνται στις
καθορισμένες ημερομηνίες οι δόσεις και οι τρέχοντες
λογαριασμοί (λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη
ρύθμιση).  Τέλος, η ΔΕΗ ενημερώνει ότι στη νέα
ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλοι οι πελάτες
δηλαδή και αυτοί που έχουν ρύθμιση σε ισχύ, ώστε να
μπορούν να επεκτείνουν τον αριθμό των δόσεων.
Στους πελάτες που δεν έχουν ενεργή Σύμβαση
Προμήθειας με τη ΔΕΗ (τελικοί λογαριασμοί) θα
γίνονται εξατομικευμένες ρυθμίσεις, ανάλογα με το
ύψος της οφειλής και τις οικονομικές τους δυνατότητες.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ ή στο
Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης πελατών 11770.
(Πηγή:
https://www.dei.gr/Documents2/EXYPAMESA/neo-programma-diakanonismou-ofeilonweb.pdf).

Κάλεσμα του ΕΟΑΝ για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (16-24 Νοεμβρίου 2019)
Με κοινό σύνθημα «Άλλαξε τις συνήθειες σου, μείωσε τα
απόβλητά σου», οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
δημόσιες
αρχές,
ενώσεις,
επιχειρήσεις,
συλλογικά
συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και
ευαισθητοποιημένοι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (16-24 Νοεμβρίου 2019), τη
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους. Ο Ελληνικός
Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός
συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής
πλατφόρμας EWWR (www.ewwr.eu). Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να οργανώσουν συγκεκριμένη δράση, η οποία θα
εστιάζει στο τρίπτυχο «μείωση, επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση (Reduce, Reuse, Recycle)». Στο πλαίσιο αυτό,
μπορούν να διοργανωθούν ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί,
ενημερώσεις ή δρώμενα με στόχο την ευαισθητοποίηση και
την εκπαίδευση του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων.
Το διάστημα που θα πρέπει να υλοποιηθεί η δράση είναι
μεταξύ 16-24 Νοεμβρίου 2019. Στην ιστοσελίδα
www.ewwr.eu μπορείτε να βρείτε μία σειρά ιδεών ή να
επιλέξετε τη δική σας, αλλά και να κάνετε την εγγραφή σας
έως τις 8 Νοεμβρίου 2019, ακολουθώντας τις οδηγίες.
Πέρυσι κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης
Αποβλήτων
υλοποιήθηκαν 14.000 δράσεις. Προς
ενημέρωσή σας έχουν αναρτηθεί Οδηγίες για διοργανωτές
δράσεων
(στα
ελληνικά
και
στα
αγγλικά)
www.ewwr.eu/actions , καθώς και οι συμμετοχές
προηγούμενων ετών και τα βραβεία που δόθηκαν
www.ewwr.eu/en/ideas/awards
.
Για
περισσότερες
πληροφορίες επικοινώνησε με τον Ελληνικό Οργανισμό
Ανακύκλωσης,
Διεύθυνση
Πρόληψης,
Έρευνας
&
Επικοινωνίας
Τ: 210 8647420, E: press@eoan.gr .

Greek Exports Awards 2019_Υποβάλετε υποψηφιότητα
στα Κορυφαία Εξαγωγικά Βραβεία
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
για
την υποβολή
υποψηφιότητας στα Greek Exports Awards 2019 άνοιξε!
Για 8η συνεχή χρονιά, η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του
Υπουργείου Εξωτερικών και η Ethos Awards, σε συνεργασία
με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και
το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό XΡΗΜΑ
διοργανώνουν τα εξαγωγικά βραβεία Greek Exports Awards
με στόχο να επιβραβεύσουν ανθρώπους, ιδέες και
συνεργασίες
μεταξύ
των
κορυφαίων
εξαγωγικών
επιχειρήσεων της χώρας. Τα Greek Exports Awards 2019
προσκαλούν τις επιχειρήσεις με ισχυρό όραμα και
επιχειρηματικές πρακτικές, που ξεπερνούν τα σύνορα της
Ελλάδας, να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και
την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019. Υποβάλλετε υποψηφιότητα
στο
σύνδεσμο
https://www.ethosawards.eu/exports/register/candidate_add.
php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_cam
paign=GEA19_01_Υποβάλετε+υποψηφιότητα+στα+Κορυφαί
α+Εξαγωγικά+Βραβεία .
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ιστοσελίδα
http://exports.ethosawards.eu/?utm_source=newsletter&utm
_medium=email&utm_campaign=GEA19_01_%CE%A5%CF
%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF
%84%CE%B5%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%
CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%C
F%84%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%
9A%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B1%CE%A
F%CE%B1%20%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF
%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%92%
CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.
Όπως μας ενημέρωσε η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) την Τρίτη 1.10.2019 αναρτήθηκε η παρακάτω
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη των Ελληνικών
Τελωνείων
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
:ΝΕΟ!! Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στη
Διαδικτυακή Πύλη των Ελληνικών Τελωνείων τα παρακάτω
έγγραφα ενημέρωσης σχετικά με το BREXIT:
- BREXIT Ανακοίνωση Ε.Ε. ολοκλήρωσης προετοιμασιών
4.9.2019
- BREXIT Τελωνειακός Οδηγός για Προετοιμασία
επιχειρήσεων
- BREXIT Φυλλάδιο/ Οδηγός για Προετοιμασία επιχειρήσεων
- BREXIT Checklist για την προετοιμασία των επιχειρήσεων
Τα εν λόγω έγγραφα βρίσκονται στο επιλεγμένο θέμα της
αρχικής σελίδας των Ελληνικών Τελωνείων BREXIT, όπως
και στις αντίστοιχες ενότητες BREXIT των Καρτελών Πολίτες,
Οικονομικοί Φορείς και Υπηρεσίες για Υπαλλήλους της
Διαδικτυακής Πύλης.

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την
πτώχευση του ομίλου Thomas Cook
Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Οικονομικών αλλά και σε συνεργασία με τα υπουργεία
Εργασίας και Ανάπτυξης αποφασίστηκαν μέτρα στήριξης των
τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί σημαντικά από
την πτώχευση του ομίλου της ThomasCook καθώς και των
εργαζομένων σε αυτές.
Συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους.
Μείωση του αριθμού των αναγκαίων ενσήμων για καταβολή
επιδόματος ανεργίας από 100 σε 80. Ακόμη, θα υπάρξει
επέκταση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας
κατά ένα μήνα. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για
εργαζόμενους που απολύονται πρόωρα από επιχειρήσεις
συνεργαζόμενες με την Thomas Cook.
-Ο ΟΑΕΔ θα εκπονήσει και θα ενεργοποιήσει ειδικό
πρόγραμμα στήριξης θέσεων εργασίας ώστε οι πληγείσες
επιχειρήσεις να μην απολύσουν εργαζομένους.
Για την ενίσχυση της ρευστότητας.
Αναστέλλεται για 6 μήνες η προθεσμία καταβολής του ΦΠΑ
σε αναλογία ίση με το ποσοστό του τζίρου που είχε κάθε
επιχείρηση με την πτωχευμένη εταιρία. Η αναστολή ισχύει για
επιχειρήσεις που ποσοστό άνω του 25% του τζίρου τους
προερχόταν από πελάτες της Thomas Cook. Η διαδικασία
τεκμηρίωσης του δικαιώματος αναστολής θα διεκπεραιωθεί
στη ΔΟΥ της έδρας των πληγεισών επιχειρήσεων.
Επίσης, η Ελληνική Τράπεζα Ανάπτυξης, (πρώην ΕΤΕΑΝ)
επεξεργάζεται σχέδιο υποστήριξης των εταιρειών που
επλήγησαν από τη διακοπή εργασιών της Thomas Cook.
Πιο συγκεκριμένα:
- Για επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του ταμείου
ΤΕΠΙΧ, αναζητούνται ήδη και με τις συνεργαζόμενες τράπεζες
τρόποι αναθεώρησης των όρων των χορηγήσεων.
- Μελετάται η παροχή άτοκων δανείων και με την απαραίτητη
περίοδο χάριτος, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι ταμειακές
ροές
των εταιρειών που
τεκμηριώνεται ότι άμεσα
επιβαρύνθηκαν από την πτώχευση της Thomas Cook.
Για την διευκόλυνση των επενδύσεων.
Αποφασίστηκε
η προτεραιοποίηση των
ελέγχων των επενδύσεων που έχουν υποβάλλει αυτές οι
επιχειρήσεις στον αναπτυξιακό νόμο, ώστε να επιταχυνθούν
οι σχετικές εκταμιεύσεις.
Για τη φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων.
Εξετάζεται
απλοποίηση
της
διαδικασίας έκπτωσης
επισφαλών απαιτήσεων για τα τιμολόγια από ThomasCook,
σε συνδυασμό με παράταση της προθεσμίας υποβολής
αιτήματος μείωσης της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2019.

TechSaloniki #5 powered by Stoiximan με την υποστήριξη
της Αλεξάνδρειας ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ)
“Stay Local! Grow Global!” Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του
TechSaloniki #5 powered by Stoiximan που αναμένεται να
προσελκύσει περισσότερους από 1000 tech–oriented
υποψηφίους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν
συνολικά περισσότερες από 200 θέσεις εργασίας, σε 32 από
τις μεγαλύτερες εταιρείες Τεχνολογίας και Πληροφορικής της
Β. Ελλάδας. Η μεγάλη συνάντηση των μεγαλύτερων εταιρειών
Τεχνολογίας και Πληροφορικής επιστρέφει στις 5 και 6
Οκτωβρίου, στην Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι, με 32 από τις
μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου και 4 ταχέως
αναπτυσσόμενες StartUps, που έχουν την έδρα τους ή ένα
μεγάλο κέντρο υποστήριξης των δραστηριοτήτων τους στη
διεθνή αγορά, στη Θεσσαλονίκη, να το υποστηρίζουν! Σκοπός
τους; Να ανοίξουν νέα career paths σε υποψήφιους που
θέλουν να εργαστούν στον τομέα της πληροφορικής και
αναζητούν μία καριέρα με διεθνή πρότυπα εδώ, στην πόλη
τους! Ταυτόχρονα μέσα από ένα περιβάλλον εταιρικής
συνέργειας θέλουν να υπογραμμίσουν τις ανταγωνιστικές
ευκαιρίες καριέρας που διαθέτουν σε νέους πτυχιούχους και
έμπειρους επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής. Η
διαδικασία: Λίγα και απλά βήματα σε χωρίζουν από τη δουλειά
των ονείρων σου: Mπαίνεις στο techsaloniki.gr .
Συμπληρώνεις τη φόρμα εγγραφής. Επιλέγεις σε πέντε ποια
skills είσαι καλός. Διαλέγεις σε ποια τρία skills θα ήθελες να
δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου. Διαλέγεις την ώρα (time slot) που
επιθυμείς να έρθεις στo TechSaloniki. Ανεβάζεις το βιογραφικό
σου. Σημαντικό! Θυμήσου να έχεις μαζί σου το προσωπικό pin
που θα λάβεις με SMS κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής
σου! Στο τέλος της πρώτης ημέρας του event θα λάβεις SMS
με τις εταιρείες που σε επέλεξαν για συνέντευξη τη δεύτερη
ημέρα. Αν χάσεις το slot σου μην ανησυχείς! Οι εθελοντές μας
θα είναι εκεί για να σε βοηθήσουν! To Σάββατο 5 Οκτωβρίου
από τις 12:00-20:00 έρχεσαι στην Αποθήκη Γ’ για ένα
διαφορετικό tech networking με τις εταιρείες και αν πληρείς τις
προϋποθέσεις των εταιρειών, μέσα σε δύο ημέρες… you are
hired! Η Θεσσαλονίκη έχει πλέον πολλές, εξωστρεφείς
εταιρείες που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής και καινοτομία
και είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάθε
περισσότερα και δήλωσε σήμερα ΔΩΡΕΑΝ τη συμμετοχή σου
στο https://techsaloniki.gr/techsaloniki-5 και διεκδίκησε μία
καριέρα με διεθνή πρότυπα, εδώ! Στην πόλη σου!
TechSaloniki #5 powered by Stoiximan. Αποθήκη Γ’,
Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Σάββατο 5/10 |
Networking & Screening Day: 12:00-14:00, Kυριακή 6/10 |
Interviews Day: 10:30-13:30.

Ενημερωτική Εκδήλωση για την αγορά της Ιορδανίας,
ΕΒΕΑ, 9/10/19
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΒΕΑ,
ο ΣΕΒ και ο Οργανισμός Enterprise Greece, στο πλαίσιο της
συνεχούς προσπάθειας για την τόνωση της εξωστρέφειας των
ελληνικών
επιχειρήσεων,
διοργανώνουν
ενημερωτική
εκδήλωση για την αγορά της Ιορδανίας, την Τετάρτη 9
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00, στο κτίριο του ΕΒΕΑ
(Ακαδημίας 7, 5ος όροφος). Η εκδήλωση αυτή υλοποιείται εν
όψει
της
Επιχειρηματικής
Αποστολής
που
θα
πραγματοποιηθεί στην Ιορδανία (13-15/11/2019) από το
ΕΒΕΑ, τον ΣΕΒ, τον Οργανισμό Enterprise Greece και τον
ΣΕΒΕ, σε συνεργασία με το Βιομηχανικό Επιμελητήριο του
Αμμάν (Amman Chamber of Industry) και με την υποστήριξη
του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τη διευκόλυνσή σας
παρατίθεται ενημερωτικό σημείωμα για την οικονομία της
Ιορδανίας
στο
σύνδεσμο
:
https://drive.google.com/file/d/1QNwjBk5frGyiZzOHezVPSNOYBjHdUWA/view . Παρακαλούμε όπως
δηλώσετε
την
συμμετοχή
σας
στο
σύνδεσμο
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6349VxCuEziZNpn1AzBxgIx-qey559EiO6AijFvPd-VN3w/viewform . Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το
ΕΒΕΑ, τμήμα Διεθνών Σχέσεων 2103382466, 2103382342.

Διεθνείς Εκθέσεις
PAINT EXPO EURASIA, STT SURTECH EURASIA
Ημερομηνία: 7-9 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Εκθέματα: Βαφή, μονωτικά υλικά, κεραμική, αλουμίνιο
Πληροφορίες:
http://www.paintexpoeurasia.com
http://www.surtecheurasia.com

,

BRCKO INTERNATIONAL FAIR OF ECONOMY
Ημερομηνία: 7-9 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: BRCKO, Βοζνία-Ερεζεγοβίνη
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση για την Οικονομία
Πληροφορίες: http://brcko-pkomora.com/
CERAMICA EXHIBITION
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 14-17 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Υποδομές μεταφορών
Πληροφορίες: http://www.ceramicamarket.com
Tel.: +(202) 2082-2137-2082-2108, 2082-2109,+20 1003648329 Fax: +(202) 2082-2137
E-mails: mailto:info@ceramicamarket.com
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 1, 2,
3)
THE BIG 5SHOW DUBAI
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Ημερομηνία: 25-27 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Πληροφορίες: site: https://www.africaenergycorp.com/,
τηλ: +254721154593, +254726679430

,

BUILDING FAIR
Πόλη: Βαγδάτη, Ιράκ
Ημερομηνία: 8-11 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση κτιρίων
Πληροφορίες: site: info@pyramidsfaireg.com

Break Your Ceiling
Break Your
Ceiling ένα Workshop για τη Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα από τη MeXOXO μια διοργάνωση της
Ομάδας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του
Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 , 11.0017.30, Γραβιάς 37 – Πειραιάς , Εγγραφές τηλ. 2104121298.
Δωρεάν Είσοδος.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων διοργανώνει εξειδικευμένα
σεμινάρια για τους Κυκλαδίτες επιχειρηματίες σε
συνεργασία με την ΕΕΔΕ
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο υπηρεσιών
κατάρτισης και εκπαίδευσης που παρέχει στα μέλη του,
ανακοινώνει 5 εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε
προνομιακές τιμές σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Διοικήσεων Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). 1.
Digital Marketing
. 2.
Εξυπηρέτηση πελατών. 3. Business
Plan.
4.
Διαχείριση παραπόνων. 5. Τουριστικό marketing
Πληροφορίες και υποβολή ενδιαφέροντος έως 15 Οκτωβρίου
2019
στο
σύνδεσμο
:
https://www.ekyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=12980
&articleid=50825
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ
επικοινωνήστε με ένα από τα γραφεία του Επιμελητηρίου
Κυκλάδων
στο
σύνδεσμο:
https://www.ekyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3265&
articleid=7493 .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
FOODTECH 2019
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12– 14 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: τεχνολογίες παραγωγής, επεξεργασίας,
συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης Τροφίμων &
Ποτών.
Πληροφορίες:
https://foodtech.gr/?gclid=EAIaIQobChMI_96Ds_bt5AI
VmeF3Ch2FDwbgEAAYASAAEgIkAfD_BwE
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
Πόλη: Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση κλάδου κατασκευών
Πληροφορίες: http://buildexpogreece.com/
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 19-21/ 10/2019 (αλλαγή ημερομηνίας)
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου.
Ημερομηνία: 6-9 Νοεμβρίου 2019. Εκθέματα: έκθεση
αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/inde
x.php/gr/

Ελληνογερμανική Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη - Εξοικονόμηση
Ενέργειας και Εκμετάλλευση Οργανικών Απορριμμάτων στην
Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων
Ελληνογερμανική Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη - Εξοικονόμηση
Ενέργειας και Εκμετάλλευση Οργανικών Απορριμμάτων στην
Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, Ξενοδοχείο Electra Palace ,
Αριστοτέλους 9 – Θεσσαλονίκη, 22/10/2019 και ώρα 09.00-17.00.
Στελέχη Γερμανικών εταιριών και καταξιωμένοι ειδικοί συναντούν
Έλληνες εκπροσώπους της οικονομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης
και των επιστημών. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο διοργανώνει στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της
Γερμανίας, μια επιχειρηματική αποστολή με θέμα «Εξοικονόμηση
Ενέργειας και Εκμετάλλευση Οργανικών Απορριμμάτων στην
Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων». Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι
δωρεάν, ενώ απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής. Δήλωση
συμμετοχής
στην
ημερίδα
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/2019-10-22energyefficiency-biogas/,. Δήλωση ενδιαφέροντος για Β2Β Meetings
https://docs.google.com/forms/d/1xERm5d9LhzP5eAdNyT7CbWPky
92y_SvA9yebIk8f__U/viewform?edit_requested=true

Ζήτηση συνεργασίας από την Ιταλία
Ο Ιταλός μεσίτης Domenico G.C Cortese , αναζητεί ελληνικούς
εξαγωγείς κτηνοτροφικών προϊόντων
(κυρίως πρόβατα και
κατσίκες). Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσατε να
απευθυνθείτε στον ενδιαφερόμενο Ιταλό στην διεύθυνση
ηλεκτρoνικού
ταχυδρομείου:
mailto:domenico@corteseintermediazioni.it
ή στην
ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://www.corteseintermediazioni.it/

Η

7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ:
210 9010040, e-mail: info@omind.gr
Η

2 ΔΙΕΘΝΗΣ
ΈΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN
EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2019.
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες:
site:
http://www.supplychainexpo.gr/el/truck-van-expo/ , τηλ:
210 9010040, e-mail: info@omind.gr
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ALFAEXPO
Πόλη: Τρίπολη.
Ημερομηνία: 13-17 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: www.peloponnisosexpo.gr
AGROLAND19
Πόλη: Παιανία, Αττική .
Ημερομηνία: 22-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και
Αρωματικών Φυτών
Πληροφορίες: Site: https://www.agroland-expo.gr/ , τηλ:
+30 210 8056205, 207, e-mail: info3ek@otenet.gr
eCOMMERCE&DIGITAL MARKETING EXPO 2019
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα.
Ημερομηνία: 23-24 Νοεμβρίου.
Εκθέματα: Έκθεση Digital Marketing
Πληροφορίες:Site:https://www.ecdmexpo.com/index.php/
e/, τηλ:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr

Επιχειρηματική αποστολή στην
Τουρκίας, 7 – 9 Νοεμβρίου 2019

Κωνσταντινούπολη

της

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Τουρκίας στην Αθήνα
μας ενημερώνει ότι μεταξύ των
ημερομηνιών 7 – 9 Νοεμβρίου
2019
πρόκειται να
πραγματοποιηθεί οι Διεθνείς Έκθεσεις PAINT EXPO EURASIA
2019 και STT SURTECH EURASIA 2019 τη διοργανώτρια
εκθέσεων Artkim Fuarcilik AS. σε συνεργασία με την Ένωση
Εξαγωγέων Μετάλλων και Μεταλλευμάτων Istanbul στην
Κωνσταντινούπολη-Τουρκία με επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγών. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς
βαφών, επικάλυψης και πρώτων υλών βαφών, χημικών κατασκευής
και συγκολλητικών και μονοτικών υλικών και Τομέας Κεραμικής,
Αλουμινίου και Γαλβανικής Βιομηχανίας. 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 το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες(6 - 9 Νοεμβρίου 2019)
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(6 - 9 Νοεμβρίου 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. Για περρισότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
τις
ιστοσελίδες
:
http://www.paintexpoeurasia.com , http://www.surtecheurasia.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
04.10.2019 στο φαξ
210 72 42 948
ή στο e-mail
atina@tιcaret.gov.tr

StartupNow Forum 2019 με την υποστήριξη της ΑΖΚ
Από την Ελευσίνα στην Τεχνόπολη στις 23 με 24 Οκτωβρίου. Το
StartupNow Forum, επιστρέφει αναβαθμισμένο το 2019
προσφέροντας μέσα σε δύο μέρες όλα τα απαραίτητα εργαλεία
στους συμμετέχοντες για να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες ή
επιχειρηματικές
συνεργασίες.
Αποτελεί
ένα
πολυσυνέδριο
Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας που συνδέει
startups,
νέους
επιχειρηματίες,
επενδυτές,
καθιερωμένες
επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και δομές υποστήριξης του
οικοσυστήματος καινοτομίας. Διοργανωτές : Το πολυσυνέδριο
διοργανώνεται από το Athens Digital Lab του Δήμου Αθηναίων, την
Mantis Business Innovation και το Innovathens. Δράσεις:
B2B & B2G Meetings & Networking: App & Platform σε iOS &
Android (StartupNow Forum App)
Έκθεση Startups, VCs, Οργανισμών και Επιχειρήσεων
StartupNow Awards – Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Εξέλιξης
35+ Ομιλίες σε 10 θεματικές ενότητες (100+ ομιλητές) και 20+
Workshops
Πλατφόρμα αξιολόγησης όλων των νέων εταιριών – Mantis IMS
Το οικοσύστημα πίσω από το StartupNow Forum
Το SUNF πραγματοποιείται σε συνεργασία με ποικίλους φορείς της
επιχειρηματικής σκηνής της Ελλάδας: επενδυτικοί φορείς (VCs &
Angel Investor Networks), ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιοι φορείς,
ακαδημαϊκά ιδρύματα και δομές υποστήριξης.
Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ESU Unit) ενώ την δράση στηρίζουν ήδη
κολοσσοί της επιχειρηματικής σκηνής της χώρας, όπως η
Ανταποδοτική Ανακύκλωση, η Eurobank, ο Όμιλος Ελληνικά
Πετρέλαια και ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται
να ανακοινωθούν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα
συμμετάσχουν.
Παράλληλη Δράση GreenTech Symposium
Το GreenTech Symposium είναι ένα διαφορετικό επιστημονικό
συνέδριο υπό την επιστημονική επιμέλεια της Μονάδας Οικονομικής
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΜΠ, που έχει ως στόχο να
συνδέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα με τον παραγωγικό ιστό της
χώρας μας.
Κατά τη διάρκειά του, θα παρουσιαστούν οι καινοτομίες Ελλήνων
ερευνητών και των ελληνικών startups στους τομείς Ενέργειας,
Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Έξυπνων Πόλεων,
Νέων Προηγμένων Υλικών και Συστημάτων Ευφυούς Ελέγχου.
Deadline για τα Early Bird Tickets και για συμμετοχή στην Έκθεση
06/10/2019. Κλείστε την συμμετοχή σας με τον κωδικό startup12 και
εξασφαλίστε έκπτωση 15%. (Η έκπτωση δεν ισχύει για τα εκθεσιακά
περίπτερα).
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://www.startupnowforum.gr
ο
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Διεθνές Συνέδριο Ενεργειακής Αποδοτικότητας στις
Οικιακές Συσκευές και τον Φωτισμό – EEDAL 2019, 6-8
Νοεμβρίου 2019
Στις 6-8 Νοεμβρίου 2019 στο Πεκίνο της Κίνας θα πραγματοποιηθεί
Διεθνές Συνέδριο, που αφορά την Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις
Οικιακές Συσκευές και τον Φωτισμό. Το EEDAL 2019 θα προσφέρει
την δυνατότητα για συζήτηση και διάλογο πάνω στις πιο πρόσφατες
εξελίξεις όσον αφορά την ενέργεια και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο
της οικιακής ενεργειακής κατανάλωσης (φωτισμός, οικιακές
συσκευές, Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ηλεκτρικές
συσκευές, θέρμανση και κλιματισμός, «έξυπνα» σπίτια, κτλ), τις
πολιτικές και τους σχεδιασμούς που υιοθετήθηκαν και εφαρμόζονται
και τη τεχνολογική και εμπορική πρόοδο που έλαβε χώρα λόγω της
διάδοσης και της διείσδυσης του ενεργειακού εξοπλισμού. Το
Συνέδριο, επίσης, θα καλύψει και άλλα ζητήματα, μη τεχνολογικού
ενδιαφέροντος, όπως η καταναλωτική συμπεριφορά και οι
κοινωνικές πρακτικές, η πρόσβαση στην ενέργεια στις
αναπτυσσόμενες χώρες, προσφορά και ζήτηση, πολιτικές
ενεργειακής απόδοσης, αξιολόγηση πολιτικής και το φαινόμενο της
ανάκαμψης, διεθνής εξισορρόπηση των μεθόδων εξέτασης,
βοηθητικά προγράμματα και χρηματοδότηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας στα κατοικήσιμα κτίρια.
Περισσότερες
Πληροφορίες:
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/events/10th-international-conferenceenergy-efficiency-domestic-appliances-and-lighting-eedal-19.

ο

5 Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την
Ασφάλεια στην Εργασία
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο
Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
με θέμα «Mε το βλέμμα στο μέλλον». Το συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις
18 & 19 Νοεμβρίου 2019. Σκοπός του συνεδρίου: Την
τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στην
εργασία και την κοινωνία, τόσο στη χώρα μας όσο και
διεθνώς.
Νέες
τεχνολογίες
ανατρέπουν
τις
καθιερωμένες
μεθόδους
παραγωγής
και
απασχόλησης: η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η
βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου
έχουν αναδιαρθρώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο
κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Το συνέδριο θα
επιχειρήσει να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις
στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στους
χώρους εργασίας γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι τα όρια
μεταξύ
εργασίας
και
άλλων
κοινωνικών
δραστηριοτήτων είναι πλέον ρευστά. Σε ποιους
απευθύνεται: Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους
εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων υγείας και
ασφάλειας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το
παρόν και το μέλλον της εργασίας. Απευθύνεται,
επίσης, σε κάθε πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια
είναι αγαθό σε όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο
στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να αντλήσουν
χρήσιμες πληροφορίες. Ειδικότερα απευθύνεται: στους
Τεχνικούς Ασφάλειας, Ιατρούς Εργασίας και σε όλους,
στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, στις
συνδικαλιστικές
οργανώσεις
εργαζομένων
και
εργοδοτών, στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της
Εργασίας, στους θεσμικούς φορείς της πολιτείας,στους
επιθεωρητές εργασίας, στα στελέχη ασφαλιστικών
φορέων, στην επιστημονική – ερευνητική κοινότητα,
στους φοιτητές – σπουδαστές. Περισσότερες
πληροφορίες : https://elinyaecongress.gr/ . (Πηγή: eειδησεόγραμμα,
Μηνιαίο
Ενημερωτικό
Δελτίου
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Τεύχος 154).

Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Πολιτική-Οικονομική
Ημερίδα «Σχέδιο Θεσσαλονίκης»
Η εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» προετοιμάζει την πρώτη
ημερίδα δημόσιας διαβούλευσης, αναζητώντας και
απαιτώντας απαντήσεις στα βασικά και σημαντικά
ζητήματα που έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουν
επιλυθεί,
ικανοποιώντας
τις
ανάγκες
του
φορολογουμένων
θεσσαλονικέων.
Η
ημερίδα
προγραμματίζεται για τις 21 Οκτωβρίου, θα διαρκέσει
από τις 12 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και ο χώρος
διεξαγωγής της θα είναι το ξενοδοχείο Macedonia
Palace.
Η ημερίδα θα έχει τρεις ξεχωριστές θεματικές ενότητες:

Θεσσαλονίκη. Πόλη που αξίζει να ζεις

Θεσσαλονίκη: Κέντρο οικονομικής ανάπτυξης
στην ευρύτερη περιοχή

Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης σε Βαλκάνια- ΕΕ
Σε κάθε πάνελ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της
κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, της τοπικής και
περιφερειακής
αυτοδιοίκησης
καθώς
και
επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων. Στο τέλος της
ημερίδας θα πραγματοποιηθεί γεύμα με keynote
speaker τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
601

07/10/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ.2413504379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
<<ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ>>

619

7/10/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313-317535

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

603

10/10/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ
ΧΑΡΤΙ(ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ) ΤΗΛ.2313-308154 E-MAIL:
promitheies@gennimatas-thess.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
<<Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>>

617

11/10/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΩΝ: ΜΕΛΑΝΙΩΝ(290)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
<<ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ>>

618

11/10/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α)ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β)ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΛ.2695360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
<<ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ>>

602

14/10/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ
ΦΡΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΑΣ

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ <<ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΥΔΩΝΙΩΝ>>

605

14/10/19 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ « ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

608

14/10/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΛΙΕΣ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ» ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

610

14/10/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

615

14/10/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ.2695360606

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ &
ΔΙΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

607

15/10/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

609

15/10/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ» ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΕ

611

15/10/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΛΛΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

620

16/10/19 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ» ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

616

18/10/19 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)
ΤΗΛ.2313-307195

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <<ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ>>

612

21/10/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΗΛ.2428045737

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

604

24/10/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΓΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.2313-307184

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
<<Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ>>

606

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 1/11/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (PICK UP)
ΤΗΛ.210-8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ης

ης

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα(συνέχεια)
614

04/11/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ,
ΣΑΡΩΘΡΟΥ,
ΜΙΝΙ
ΦΟΡΤΩΤΗ,
ΦΟΡΤΩΤΗ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ
ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) ΤΗΛ.210-8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

613

05/11/19 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ
ΚΥΠΡΟΣΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ ΤΗΛ.210-6551691

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ





Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη
ενημέρωσή σας σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων,
Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές,
Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις
επιχειρήσεις - μέλη των Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες,
οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr),
προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των Ελληνικών
επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται
για
την
υπηρεσία
εύρεσης
επενδυτικών
προγραμμάτων
(http://investmenttools.uhc.gr/ ), την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως)
εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία συμβουλευτικής καθοδήγησης
(https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ
επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την
πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα
απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός
ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής, με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται
σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την
τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν
δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε
καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

