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Εκδήλωση ΒΕΘ: Μόλις 3 στις 10
οικογενειακές επιχειρήσεις μεταβιβάζονται στη δεύτερη
γενιά
Ασάφεια, αναβολή, αποφυγή, αναβλητικότητα, είναι κάποιοι από
τους συνηθέστερους ανασταλτικούς παράγοντες που βάζουν
φρένο στη διαδοχή μιας οικογενειακής επιχείρησης στη επόμενη
γενιά. Το αποτέλεσμα είμαι μόνο το 30%, δηλαδή 3 στις 10
οικογενειακές επιχειρήσεις να επιβιώνουν με τη μετάβαση στη
δεύτερη γενιά, ενώ μόνο το 10%, δηλαδή 1 στις 10 καταφέρνουν
να διατηρηθούν ζωντανές με τη μετάβαση στην τρίτη γενιά. Η
κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη όταν πρόκειται για τη
μεταβίβαση στην τέταρτη γενιά καθώς τότε μόνο το 3%, δηλαδή 3
στις 100 συνεχίζουν να υφίστανται μετά τη διαδοχή. «Ο λόγος ο
οποίος συμβάλλει καταλυτικά στην αποτυχία επιβίωσης των
οικογενειακών επιχειρήσεων από τη μια γενιά στην άλλη, είναι η
υλοποίηση μιας αποτυχημένης διαδικασίας διαδοχής» τόνισε
ο Δρ. Χρήστος Γεωργίου, γενικός διευθυντής του ΙΝΣΒΕ και συνσυγγραφέας του βιβλίου: «Η διαδικασία διαδοχής στις
οικογενειακές επιχειρήσεις» σε εκδήλωση που πραγματοποίησε
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της
ενδιαφέρουσας εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με
επιχειρηματίες, της μεθοδολογίας υλοποίησης της σωστής
διαδοχής από τη μια γενιά στην άλλη, για να εξασφαλιστεί η
συνέχεια και η ευημερία της οικογενειακής επιχείρησης. Σύμφωνα
με τον Δρ. Γεωργίου η διαδοχή μοιάζει με τη σκυταλοδρομία, ενώ
χρειάζεται κανόνες και χρόνο για να γίνει με επιτυχημένο τρόπο.
Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη διαδοχή
είναι η οικογένεια να έχει αξίες, όραμα το οποίο οι ιδρυτές θα
πρέπει να μεταλαμπαδεύσουν στους διαδόχους τους,
αυτοπεποίθηση, θάρρος, πάθος και αφοσίωση. Πάντως δεν είναι
μόνο οι Έλληνες που επιθυμούν να μεταβιβάσουν στα παιδιά
τους την οικογενειακή επιχείρηση, αντίστοιχη είναι η εικόνα και
στην Αμερική, καθώς το 69% των επιχειρηματιών που
συμμετείχαν σε σχετική με το θέμα έρευνα απάντησαν πως
«επόμενος επικεφαλής περιμένουν πως θα είναι κάποιο μέλος
της οικογένειας τους». Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη κίνηση
που κάνουν οι διάδοχοι όταν αναλάβουν την οικογενειακή
επιχείρηση, είναι σύμφωνα με τον Δρ. Γεωργίου, η αλλαγή
μάρκετινγκ και κυρίως η προσέγγιση των πελατών.
Τα χαρακτηριστικά των οικογενειακών ΜμΕ
«Στη χώρα μας, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας καθώς εκτιμάται πως
αγγίζουν
περί
το 80% των ελληνικών
επιχειρήσεων, συνεισφέροντας συνολικά στα δύο τρίτα του ΑΕΠ»
τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης
υπογραμμίζοντας πως στην ΕΕ οι οικογενειακές επιχειρήσεις
ξεπερνούν το 60% του συνόλου των επιχειρήσεων, παράγουν
περισσότερο από το 40% του εκάστοτε Εθνικού Προϊόντος και
απασχολούν πάνω
από το 35% των εργαζομένων.Οι
οικογενειακές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όλους τους
κλάδους της οικονομίας και μπορούν να έχουν οποιαδήποτε
νομική μορφή. Οι περισσότερες είναι πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ «οι οικογενειακές
επιχειρήσεις, στην Ελλάδα, κατάφεραν τα δύσκολα χρόνια της
κρίσης να αντέξουν, αξιοποιώντας μια σειρά από χαρακτηριστικά
που τις διακρίνουν όπως: ενιαία εταιρική κουλτούρα, στηριγμένη
σε κοινές αξίες, μακρόπνοη προσέγγιση στο σχεδιασμό τους,
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που εστιάζει περισσότερο στη διάρκεια
και λιγότερο στις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, σχέσεις
αφοσίωσης και εμπιστοσύνης, που δημιουργούν με το
προσωπικό και τους συνεργάτες τους».
«Η επιτυχής μεταβίβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων
στην επόμενη γενιά απαιτεί μια σειρά ενεργειών, όπως η
κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου διαδοχής, ο έλεγχος και η
ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων των διαδόχων και
αρμονική συνύπαρξη των δύο γενεών που προηγείται της
ολοκληρωτικής μετάβασης της ηγεσίας» κατέληξε ο κ.
Καπνοπώλης.

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και
υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών
εργασιών,
συστημάτων
και
εξοπλισμού
που
λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειες εκδόθηκε (29.07.2019) η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως
συντονιστής για θέματα φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου και προστασίας της στιβάδας του όζοντος
(Κανονισμοί 517/2014 και 1005/2009), θέτει σε εφαρμογή
νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και
υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών,
συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με τις
ανωτέρω ουσίες. Ειδικότερα, τα έντυπα τεχνικά δελτία
ελέγχου των Παραρτημάτων ΙI και ΙΙΙ της ΚΥΑ 18694/2012
για τον εξοπλισμό που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια και
τα δελτία των Παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της ΚΥΑ
37411/2007 για τον εξοπλισμό που λειτουργεί με ουσίες
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, αντικαθίστανται
από ένα νέο ενιαίο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου
Εξοπλισμού (ΗΔΕ), το οποίο καλύπτει όλα τα είδη
εξοπλισμού και αερίων. Στο δελτίο αυτό καταγράφονται
πλέον αναλυτικά όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού και των
τεχνικών εργασιών για το 2019, τα οποία θα υποβληθούν
ηλεκτρονικά από 1/1 – 31/3/2020. Τονίζεται πως οι
υποχρεώσεις τακτικής συντήρησης και λοιπών τεχνικών
εργασιών συνεχίζουν να είναι αυτές που ισχύουν από τους
Κανονισμούς 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια και
1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος, αλλά πλέον η καταγραφή των στοιχείων και η
υποβολή αυτών θα γίνεται ηλεκτρονικά. Να σημειωθεί
επίσης πως το νέο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου καλύπτει
και τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ΚΑΝ (ΕΕ) 517/2014,
καθώς και του άρθρου (23) του Κανονισμού (ΕΚ)
1005/2009. Οι χειριστές εξοπλισμού οφείλουν να
υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στη Βάση
Δεδομένων για κάθε γεωγραφική θέση στην οποία
διαθέτουν μονάδες εξοπλισμού, που υπόκεινται σε
ελέγχους των Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ)
1005/2009 και να καταχωρίσουν τις μονάδες που
διαθέτουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναλυτικές
οδηγίες και τη λήψη του ΗΔΕ, ακολουθήστε τον σύνδεσμο
https://ods.fgases.ypen.gr/services .

Παρατείνεται
η
προθεσμία
υποβολής
αιτήσεων
επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε διατάξεις του
αναπτυξιακού νόμου
Μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και
«Επιχειρηματικότητα
Πολύ
Μικρών
και
Μικρών
Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, λόγω
του συνεχιζόμενου αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες:
www.ependyseis.gr .

Η ΕΕ αυξάνει κατά 10% τη χρηματοδότηση στα
προγράμματα προώθησης ευρωπαϊκών οίνων σε τρίτες
χώρες
Στην κατ' εξαίρεση αύξηση της χρηματοδότησης για τα
προγράμματα προώθησης και προβολής των ευρωπαϊκών
οίνων σε τρίτες χώρες από το 50% στο 60% προχώρησε με
έκδοση κανονισμού η Κομισιόν. Σύμφωνα με την αιτιολογική
έκθεση, η απόφαση πάρθηκε καθώς αναγνωρίζονται τα
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που προκάλεσαν οι δασμοί που
επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από τις συνθήκες
επιδείνωσης που παρουσιάστηκαν στην αγορά οίνου της
Ευρώπης καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους. (ΠΗΓΗ:
Γραφείο Τύπου του ΕΒΕΑ).
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση
Οικονομικών
Στοιχείων
από
Επιχειρηματική
Δραστηριότητα)
και
Κατάστασης
Φορολογικής
Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019
Με την Αρ. Πρωτ: Ε.2019 / 31 Ιανουαρίου 2020 εγκύκλιο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχονται
«Οδηγίες
συμπλήρωσης
εντύπου
Ε3
(Κατάσταση
Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα)
και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού
έτους 2019». Δείτε το κείμενο της εγκυκλίου στο σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202002/e2019_2020.pdf .

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών.
Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει την
διενέργεια της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις
ενδιαφερόμενες εταιρίες, για την οριστικοποίηση των
Τεχνικών
Προδιαγραφών,
για
τη
προμήθεια:
«
ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ» για
κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των
τροποποιήσεων τεχνικών προδιαγραφών από το παρόν
έγγραφο ( στο οποίο επισυνάπτονται) ή από την αναρτημένη
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( ΑΔΑ: Ω7ΛΧ4690ΒΞ-3ΥΠ) απόφαση του
Διοικητή του Νοσοκομείου. Επίσης στοιχεία της ανάρτησης
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του παρόντος εγγράφου, θα δοθούν στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας www.zante-hospital.gr. Η
διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος
και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων
επι των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται
έως την 13 Φεβρουαρίου του 2020 και ώρα 11.00 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση grafprom@1547.syzefxis.gov.gr και
στο Φαξ: 26950 22245.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «ERANETS
2019B»
Ξεκίνησαν οι υποβολές προτάσεων για τη δράση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑνΕΚ)
«"ERANETs 2019b" - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη
Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς
σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των
Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs». Η δράση αφορά σε α)
οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, β) επιχειρήσεις,
και γ) λοιπούς φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται είτε ως
οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, εφόσον πληρούν
ορισμένες προϋποθέσεις, είτε ως επιχειρήσεις και
επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων
(κατηγορίες έρευνας: βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική
ανάπτυξη). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών προτάσεων
είναι η Τετάρτη 1η Απριλίου 2020 και ώρα 16.00. Ο
προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε
8.141.696,40 ευρώ. Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERANETS, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)
και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία
μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων
κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες,
όπως είναι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος
των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες.
Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες: είναι στρατηγικά
προγραμματισμένες, εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο, χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς
δημόσιους οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με
ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες αρχές. Σε ποιους
απευθύνεται: Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
Επιχειρήσεις, Λοιποί Φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται είτε ως
Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, εφόσον πληρούν
ορισμένες προϋποθέσεις, είτε ως επιχειρήσεις. Στη κατηγορία
αυτή εντάσονται οι ακόλουθες οντότητες: Δημόσιες Υπηρεσίες,
που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ.
1 στ' του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη
νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών,
Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη κ.α.), Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή Π.Δ. και
επιχορηγούνται από το Κράτος, Κοινωφελή Ιδρύματα που
διέπονται από το Ν. 4182/2013. Περίοδος υποβολής από
11/2/2020 έως 1/4/2020 (ώρα 16:00). Αναλυτικές πληροφορίες
και ενημέρωση παρέχονται από: Τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ
Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών
Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα και
συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΤ: Για τις
Δράσεις EURONANOMED III, SOLAR ERANET COFUND 2
και Joint Call FACCE-ICT-AGRI2-SUSAN: Παρασκευή
Αφεντάκη, 213 1300112, e-mail: pafe@gsrt.gr . Για τη Δράση
CHIST_ERA III: Μάριος Κόνιαρης, 213 1300094, e-mail:
m.koniaris@gsrt.gr. Για τις Δράσεις FLAG ERA και
QUANTERA: Μαρίτα Γκιζελή, 213 1300119, e-mail:
mgkizeli@gsrt.gr, Για τις Δράσεις NEURON και PERMED:
Γεωργία
Κωστοπούλου,
213
1300100,
e-mail:
g.kostopoulou@gsrt.gr, Για τις Δράσεις ACT και BLUEBIO:
Άννα Ροζενμπεργκ, 213 1300095, e-mail: a.rosenberg@gsrt.gr
ο

9 Φεστιβάλ Κομμωτικής Τέχνης και Μακιγιάζ 15 και 16
Μαρτίου 2020.
Το Σωματείο Επαγγελματιών Κομμωτών Δ. Θεσσαλονίκης
διοργανώνει υπό την αιγίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
ο
Θεσσαλονίκης το 9 Φεστιβάλ Κομμωτικής Τέχνης και Μακιγιάζ
15 και 16 Μαρτίου 2020, στο ξενοδοχείο Holiday Inn,
Μοναστηρίου 8 – Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: 2310663918,
6947280586.

Εκδήλωση του Ελληνο-Αλβανικού Εμπορικού και Επαγγελματικού Συνδέσμου Β. Ελλάδος
Ο Ελληνο-Αλβανικός Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύνδεσμος Β. Ελλάδος σας προσκαλεί σε εκδήλωσή του το Σάββατο 22
ος
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27, 4
όροφος.

Απόφαση ΑΑΔΕ με αριθμό: Α. 1025 /04-02-2020Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή
συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης
εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα
καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το
φορολογικό έτος 2019.
Σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα απλοποίησης των
φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων με την Α.1025/2020 Απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
406/τ.Β΄/11.02.2020, προβλέπονται τα ακόλουθα: Δεν
αποστέλλεται πλέον ετήσιο Αρχείο Βεβαιώσεων Αποδοχών
από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που είναι
υπόχρεες σε παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
(ΦΜΥ), καθώς, από το 2019, με την απόφαση
Α.1099/2019, οι δηλώσεις ΦΜΥ είναι πλέον αναλυτικές ανά
εργαζόμενο. Έτσι, μέσω αυτών, είναι εφικτή η
προσυμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2019 (Ε1) των εργαζομένων.
Υποχρέωση ηλεκτρονικής αποστολής του ετήσιου Αρχείου
Βεβαιώσεων Αποδοχών έχουν μόνον οι υπόχρεοι σε
παρακράτηση ΦΜΥ, που:
- Είτε υπέβαλαν την προσωρινή δήλωση ΦΜΥ με
συγκεντρωτικές εγγραφές, κάνοντας χρήση των κωδικών
95 και 96 της Α.1099/2019 (πληρωμές μισθών και
συντάξεων από φορείς γενικής κυβέρνησης),
- Είτε απέδωσαν τον παρακρατούμενο ΦΜΥ με άλλους
τρόπους, πέραν των όσων ορίζονται στην Α.1099/2019
(όπως συμβαίνει με την ειδική διαδικασία απόδοσης
παρακρατούμενου ΦΜΥ από το Δημόσιο),
- Είτε κατέβαλαν αποδοχές σε αξιωματικούς και κατώτερο
πλήρωμα εμπορικών πλοίων.
Για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
καθώς και από μερίσματα – τόκους – δικαιώματα, για φέτος
προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή από όλους τους
υπόχρεους του ετήσιου Αρχείου Βεβαιώσεων. Για αυτές τις
περιπτώσεις, η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει αμέσως μετά
τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η προθεσμία υποβολής ορίζεται μέχρι
την Παρασκευή, 13 Μαρτίου. Δείτε το κείμενο της
απόφασης
σε
ΦΕΚ
στο
σύνδεσμο
:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202002/%CE%B11025.pdf
Εκδήλωση με θέμα: Έχετε την ιδέα; Έχουμε τα εφόδια.
Τρόποι χρηματοδότησης από τον μη κερδοσκοπικό
οργανισμό The People's Trust
Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
και ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός The People’s Trust,
σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα: Έχετε την ιδέα;
Έχουμε τα εφόδια. Τρόποι χρηματοδότησης από τον μη
κερδοσκοπικό οργανισμό The People's Trust, τη Δευτέρα,
17 Φεβρουαρίου 2020 στις 18.00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων
του
Εμπορικού
και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29, 2ος όροφος).
Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους μικρών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νεοσύστατων αλλά και
υφιστάμενων,
που
επιθυμούν
να
αναπτυχθούν,
δημιουργώντας παράλληλα
νέες θέσεις εργασίας. Οι
ενδιαφερόμενοι για την εκδήλωση, στην οποία δεν υπάρχει
κόστος συμμετοχής, παρακαλούνται να συμπληρώσουν
την online δήλωση συμμετοχής, μέχρι και την Παρασκευή
14.2.2020,
πατώντας
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwBEYo0VH1
ExYK0R8NRJDU4MXME8DLOzNluZtn3WbNfT4hVQ/viewf
orm . Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων
ΕΒΕΘ: τηλ. 2310370132.

Ημερίδα με θέμα: « Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου»
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε συνεργασία με το
Σωματείο Αδειούχων Επαγγελματιών Ψυκτικών & Κλιματιστικών
Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης, σας προσκαλούν την
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:30 στο Συνεδριακό
Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, στην
ενημερωτική ημερίδα με θέμα : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ»
Στην ημερίδα θα αναλυθούν τα παρακάτω θέματα :
Περιβάλλον και ψυκτικά αέρια θερμοκηπίου, Κανονιστικές
διατάξεις -Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο για τα ψυκτικά αέρια του
θερμοκηπίου, Υποχρεώσεις που απορρέουν για μαζική εστίαση
και υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα – ψυκτικούς,
Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (ΗΔΕ) -Οδηγίες για τη συμπλήρωσή
του – Έντυπα.
Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας: κος Λυκίδης Αναστάσιος,
Πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών
και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης , μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος
(ΟΨΕ).
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα μπορούν οι συμμετέχοντες, με
τη βοήθεια των εισηγητών, να αποκτήσουν τον απαραίτητο
κλειδάριθμο, όπως ορίζεται από το ΥΠΕΚΑ (καταληκτική
ημερομηνία έως 29/02/2020) , προκειμένου να προχωρήσουν
στο επόμενο βήμα και να υποβάλλουν έως 31/03/2020 το
Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (ΗΔΕ) στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα.
Τα στοιχεία που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι επιχειρηματίες
στην ημερίδα είναι:
1)
Έναρξη της επιχείρησης (εικόνα από taxis)
2)
Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας , αν πρόκειται για ατομική
επιχείρηση
3)
Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης (e mail, τηλέφωνο).

Ημερίδα για το έργο με τίτλο: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Ημερίδα για το έργο με τίτλο: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
που
υλοποιείται
στο
Ινστιτούτο
Μεσογειακών
Δασικών
Οικοσυστημάτων στην Αθήνα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε
συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2017» του
Πράσινου Ταμείου. Την Τρίτη 25-02-2020 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στις εγκαταστάσεις του Φοίνικα , Ώρα:
09:30 π.μ. Πληροφορίες: Δρ. Νικόλαος Καλαπόδης Τηλ: 210
7784850 (εσωτ 126) Email: kalapodis.nikolaos@fria.gr .

Εκδήλωση με θέμα:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ”

“ΤΟ

ΝΕΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΙ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με σκοπό
την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τις
επιδράσεις της νέας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας,
σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει τη
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00, στην αίθουσα
«ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ, με θέμα: “ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ”. Πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας
έως τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική φόρμα
συμμετοχής(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckvwPw
z4Pam2vfigh8OOVQozB5Lu3WIF7UVGcsWOq5l9nmtQ/viewform
) . Περισσότερες πληροφορίες: κα Λ. Καναβέτα, Τμήμα Εμπορίου,
τηλ.: 210- 3382240/ 210-3627911, e-mail: domtrade@acci.gr ;
relation@acci.gr

1ο Orancon Travel Forum
Η «Μετεξέλιξη του τουριστικού προϊόντος και η σημασία των
διεθνών συνεργιών για την ανάπτυξή του» είναι το θέμα που
θα συζητηθεί κατά την διάρκεια του 1ου Orancon Travel
Forum, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου
(09.30 π.μ -14.30 μ.μ.) στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας,
Αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας» (Ριζάρη 2, 106 75
Αθήνα), με την συμμετοχή περισσοτέρων από 400 ξένων και
Ελλήνων Tour Operator, εκπροσώπων κρατικών φορέων,
φοιτητών τουριστικών σχολών και μελών του τύπου. Σκοπός
της πρωτοβουλίας αυτής είναι η Διεθνοποίηση του εθνικού
τουριστικού μας προϊόντος, καθώς και η παρουσίαση
καινοτόμων και μοναδικών εφαρμογών σε όλο το φάσμα της
τουριστικής δραστηριότητας. Στο Forum θα αναπτυχθεί μια
ενότητα άλλων ζητημάτων, όπως η επανάσταση που φέρνει η
Κρουαζιέρα στην ανακατεύθυνση του τουριστικού προϊόντος,
η σημασία της σύνδεσης των τουριστικών προϊόντων με
πτήσεις από και προς τους τουριστικούς προορισμούς, οι
Διεθνείς Συνεργασίες με την δημιουργία ενός -αρχικά
Πανευρωπαϊκού Δικτύου με αιχμή τις Μεσογειακές χώρες. Οι
κορυφαίοι επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού θα
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε διάφορα θέματα και θα
μοιραστούν τις σκέψεις και τις απόψεις τους για σοβαρά
ζητήματα και Προκλήσεις
σχετικά με το μέλλον του
Τουρισμού. Στο Πάνελ έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν,
επιφανή στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας, από τους
κλάδους Ξενοδοχείων, Μεταφορών, Τουριστικών Υπηρεσιών,
Γραφεία
εισερχόμενου
και
εξερχόμενου
Τουρισμού,
Αεροπορικών και Ναυτιλιακών εταιρειών. Στο πάνελ θα
συμμετέχει και ο Πρόεδρος της FedHatta κ. Λύσανδρος
Τσιλίδης. Το Forum έχει θέσει υπό την αιγίδα ο FedHatta
καθώς και άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι με το Εθνικό Τουριστικό
Δρώμενο Φορείς. Για την συμμετοχή σας και την εγγραφή σας
στο
Forum,
ακολουθείστε
το
σύνδεσμο
https://orancon.gr/orancon-travel-forum/

Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ – Όραμα και
ευκαιρίες επενδύσεων
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Γερμανικών
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (DIHK e.V.) και
με την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου της
Γερμανικής Βιομηχανίας
(BDI e.V.), ανακοινώνει τη
διοργάνωση του «Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ –
Όραμα και ευκαιρίες επενδύσεων», το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2020, και θα φιλοξενηθεί στο
«Μέγαρο της Γερμανικής Οικονομίας», “Haus der Deutschen
Wirtschaft”, στο Βερολίνο. Το Φόρουμ εντάσσεται στην κοινή
προσπάθεια Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα της
οικονομικής συνεργασίας, με σκοπό την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων. περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο
τη Δευτέρα, 09.03.2020 αργά το βράδυ να υπάρξει έξτρα
πτήση, με την οποία θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι
Συμμετέχοντες από Ελλάδα. Εάν έχετε ενδιαφέρον,
παρακαλώ
στείλτε
στο
e-mail
μέχρι
13.02.2020
g.chiotis@ahk.com.gr. Εάν έχετε κάνει ήδη κράτηση, θα
υπάρξει δυνατότητα αλλαγής .

Ημερίδα με θέμα: «Cluster – ΚοινΣΕπ – Θεματικά Πάρκα»
Την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00 στον
ης
Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάρων «Ο ΘΕΟΓΝΙΣ» (28 Οκτωβρίου
62 Μέγαρα), συζητάμε για το αύριο στο Επιχερείν σκεπτόμενοι
Κοινωνικά (ΚοινΣΕπ), Συνεργατικά (Cluster), Εναλλακτικά (
Θεματικά
Πάρκα). Διοργάνωση Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Πειραιά . Πληροφορίες/ Εγγραφές: 2104121298 – 2104174125.

Ματαίωση του Mobile World Congress, Βαρκελώνη, 2427.02.2020
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη Ισπανίας μας ενημερώνει
ότι η διοργανώτρια αρχή του Mobile World Congress, GSMA,
προέβη το βράδυ της 12.02.2020, σε επίσημη λιτή ανακοίνωση
ματαίωσης της φετινής διοργάνωσης στη Βαρκελώνη, η οποία
αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του διεθνούς
τεχνολογικού γεγονότος - συνεδριακής έκθεσης MWC
(www.mwcbarcelona.com) , όπως και αναμενόταν σε μεγάλο
βαθμό τις τελευταίες ημέρες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, θα συνεχίσουν τη
συνεργασία τους με τις αρχές της πόλης για τη διοργάνωση
του MWC Barcelona 2021 και άλλων μελλοντικών
διοργανώσεων.
Ο αυξημένος κίνδυνος του κορωνοϊού, σε συνδυασμό με την
αποχώρηση
περισσότερων
από
30
εταιριών,
συμπεριλαμβανομένων κολοσσών του χώρου της τηλεφωνίας
και τηλεπικοινωνίας, αποτέλεσαν τις αιτίες για την οριστική
ματαίωση του MWC Barcelona 2020. Το κόστος της ακύρωσης
είναι μεγάλο, όχι μόνο για τη GSMA και τη Fira Barcelona,
επίσημου διοργανωτή εκθέσεων και εμπορικών εκδηλώσεων
της Βαρκελώνης, αλλά και για την ίδια την πόλη. Συνολικά, τα
έσοδα θα έφθαναν τα 500 εκ. ευρώ ενώ θα απασχολούνταν
14.100 άτομα εποχιακής εργασίας.
Επομένως, το συνέδριο αποτελεί τον κύριο φορέα εσόδων του
τουριστικού και συνεδριακού τομέα της πόλης για το πρώτο
τρίμηνο του έτους. Για τη Fira Barcelona, τα έσοδα του MWC
υπολογίζονται σε 60 εκ. ευρώ, ήτοι το 30% του συνόλου τους.
Αυτό που ακόμη είναι αβέβαιο είναι ποιος θα επωμιστεί τα
κόστη της ακύρωσης. Δεδομένου ότι η Ισπανία και η Κοινότητα
της Καταλονίας δεν είχαν εκφράσει ανησυχία για τον κορωνοϊό
αλλά αντιθέτως δήλωναν απόλυτη ετοιμότητα, δεν παρέχεται η
ασφαλιστική κάλυψη.
Σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο, πιθανό σενάριο είναι να
επιστραφούν τα ποσά που αφορούν την ενοικίαση του χώρου,
αλλά τα κόστη της κατασκευής των περιπτέρων θα αφορούν
αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. Μία πιθανή εναλλακτική
πρόταση είναι τα εν λόγω ποσά να χρησιμοποιηθούν για την
επόμενη διοργάνωση του 2021, την οποία η GSMA και η Fira
Barcelona επιβεβαίωσαν, τόσο στην ανακοίνωση όσο και στη
κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις 10:30 π.μ.
αυθημερόν (τοπική ώρα, 11:30 π.μ. ώρα Ελλάδας) από τους
εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων μερών. Κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο διευθυντής της GSMA
δήλωσε ότι η απόφαση λήφθηκε αποκλειστικά κάτω από το
βάρος των συνεχών ακυρώσεων καθώς και από τη διεθνή
ανησυχία για την εξάπλωση της ασθένειας, η οποία προς το
παρόν είναι απρόβλεπτη.
Η απόφαση είναι συμβατή με όλες τις ανακοινώσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον COVID19. Τόνισε, ότι
η φετινή ακύρωση, δεν οφείλεται σε οικονομικούς λόγους,
δεδομένου ότι η GSMA είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση,
αλλά θεωρήθηκε περίπτωση ανωτέρας βίας - "force majeure"και με αυτόν τον τρόπο τη διαχειρίστηκε.
Η Δήμαρχος της Βαρκελώνης, κα. Ada Colau, σημείωσε ότι η
πόλη ήταν προετοιμασμένη για την κατάλληλη διοργάνωση του
MWC. Barcelona 2020 και θα είναι πάντα ανοικτή και έτοιμη
για την ανάληψη διεθνών εκδηλώσεων . Τέλος, όλοι δήλωσαν
ότι σέβονται την απόφαση της GSMA ενώ θα συνεχίσουν σε
πνεύμα καλής συνεργασίας την προσπάθεια για επιτυχημένες
μελλοντικές διοργανώσεις .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
DETROP BOUTIQUE
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα – ποτά.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr,
gr.linkedin.com/in/sevikaffa/ τηλ: T. +30 2310 291201, 291142,
e-mail: detrop@helexpo.gr
Η

9 ARTOZYMA
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: : 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική, μηχανήματα, πρώτες
ύλες και εξοπλισμός, προϊόντα
Πληροφορίες:
Site:
https://artozyma.helexpo.gr/el/2020_Introduction
ATHENS HALF MARATHON & SPORTS SHOW
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο HELLEXPO MAROUSSI, Αθήνα
Ημερομηνία: : 19-21 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Αθλητισμός, Fitness, διατροφή, υγεία και τουρισμό
Πληροφορίες: Site: https://be-best.gr/events/athens-halfmarathon-sports-show-2020/
Η

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

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

20 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020»
Πόλη: Ιωάννινα – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ημερομηνία: 20-24 Μαΐου . Εκθέματα: Γενική, Τοπικά
Προιόντα
Πληροφορίες: Site: http://kyklos-ektheseis.gr/ Τηλ.: 26510
37114 Fax: 26510 37119
Κιν: 6944107862 , email: kyklosek@otenet.gr
ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής. Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/
DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr
85 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη. Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία
Πληροφορίες: Site: https://www.helexpo.gr/el

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες: Site: www.syskevasia-expo.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια, ανακύκλωση
Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HEALTH
LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες:
Site:
www.chem-ecolink.gr
,
τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου. Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/,
τηλ: 211 012 9575
MEAT & GRILL DAYS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr
DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα. Ημερομηνία: 13- 15 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Μηχανήματα & Τεχνολογίες Επεξεργασίας
Μετάλλου, Βιομηχανικός Εξοπλισμός, Βιομηχανική
Εργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://rota.gr/, τηλ: 2111801801

Επιχειρηματικά Νέα

Διεθνείς Εκθέσεις
BOAT SHOW
Πόλη: Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Ημερομηνία: 27/02/20-1/03/20
Εκθέματα: έκθεση μικρών σκαφών, ναυτιλιακών ειδών
Πληροφορίες: email: boatshow@hungexpo.hu tel: (+361)
2636000
TRAVEL – UTAZAS 2020
Πόλη: Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Ημερομηνία: 27/02/20-1/03/20
Εκθέματα: τουρισμός
Πληροφορίες: email: utazas@hungerexpo.hu tel: (+361)
2636000
EXPANDING THE COFFEE AND TEA INDUSTRY EXPO
Πόλη: Κωνσταντινούπολη - Τουρκία
Ημερομηνία: 27/02/20-1/03/20
Εκθέματα: Καφές, Τσάι
Πληροφορίες: email: www.coffexistanbul.com
INTERNATIONAL PAINT AND SURTECH EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 19-21 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Συστήματα και εξοπλισμός για βαφή, Επίστρωση και
επίστρωση πηνίου, Συστήματα εφαρμογών και πιστόλια
ψεκασμού, Τεχνολογίες αυτοματισμού, Αλουμινίου και
Γαλβανικής Βιομηχανίας, Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα.
Πληροφορίες: site: http://www.turkcoat-paintistanbul.com/
EXPOMED 2020
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 19-21 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Ιατρική
Πληροφορίες: site: http://expomedistanbul.com/en/
ISTANBUL TOY FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 19-22 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Παιχνίδια
Πληροφορίες: site:
https://www.expointurkey.org/exhibitions/istanbul-toy-fair-2020
ISTANBUL JEWELRY SHOW
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 19-22 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Κοσμήματα
Πληροφορίες: site: https://march.istanbuljewelryshow.com/enus/

ΙΣΠΑΝΙΑ
Νεοφυείς επιχειρήσεις Γαστρονομικού Τουρισμού
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας
στη Μαδρίτη Ισπανίας μας
ενημερώνει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού σε
συνεργασία με το Κέντρο Βασκικής Mαγειρικής (BCC)
(www.mytourismventures.com)
συνεργάζονται για τη
διεξαγωγή διαγωνισμού μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων,
που έχουν ως τομέα δραστηριότητας τον γαστρονομικό
τουρισμό. Κύριος στόχος της προσπάθειας αυτής, είναι η
στήριξη και η ενίσχυση επιχειρήσεων οι οποίες έχουν να
προσφέρουν καινοτόμες ιδέες στο χώρο του γαστρονομικού
τουρισμού ή αποτελούν ήδη σημαντική επιρροή για την
τοπική τους κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, η βοήθεια που
απολαμβάνει ο νικητής του διαγωνισμού είναι, μεταξύ
άλλων, η συνεργασία με καταρτισμένο προσωπικό των εν
λόγω οργανισμών, η ενσάρκωση της σημαντικότερης
επιχειρηματικής ιδέας μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος,
ή ακόμη και η οικονομική στήριξη. Η παγκόσμια
πρωτοβουλία πραγματοποιείται για δεύτερη φορά και οι
προτεινόμενες ιδέες πηγάζουν από ένα μεγάλο εύρος
επιχειρηματικών τομέων, όπως καινοτόμα λογισμικά και
νέες τεχνολογίες, κοινωνικό τουρισμό και γεωργική
βιωσιμότητα.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- Έγγραφο με θέμα: «Διαβίβαση αποτίμησης σε συνέχεια
ολοκλήρωσης των Διεθνών Εκθέσεων για Είδη Δώρου,
Ψευδοκοσμήματα
και
πολύτιμα
Κοσμήματα
στη
Μαδρίτη(INTERGIFT
5-9.02.2020,
BISUTEX
&
MADRIJOYA 6-9.2.2020). Ελληνική Συμμετοχή».
- Έγγραφο με θέμα: «Διαβίβαση αποτίμησης σε συνέχεια
ολοκλήρωσης της Διεθνούς Έκθεσης για τη Μόδα στη
Μαδρίτη ( ΜΟΜΑD 6-8.2.2020). Ελληνική Συμμετοχή.»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es73) ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΚΡΟΑΤΙΑ

PAN AFRRICAN TRADE AND INVESTMENT EXPO
Πόλη: Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία
Ημερομηνία: 19-22 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: κατασκευές, γεωργία, τρόφιμα και ποτά, είδη σπιτιού
και κουζίνας, Logistics, συστήματα αποθήκευσης, ρούχα και
υποδήματα, ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα, συστήματα
ασφαλείας και πυρόσβεσης
Πληροφορίες: site: http://www.panafricanexpo.com/. Τηλ:
2117000264-7, e-mail: fairs@etee.gr και visitors@etee.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Ειδήσεων για τον Ιανουάριο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ e-mail: economy-zagreb@mfa.gr ,
τηλ: +385(1) 4835716 &4810 437.

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

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

GRAPOS – EXPO 2020
Πόλη: Gracanica – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 24-27 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Επιχειρηματικότητα και χειροτεχνία
Πληροφορίες: site: http://www.graposexpo.com.ba/

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε και
απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη
Ρουμανία, μηνός Ιανουαρίου 202.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), email: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48,
021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Επιχειρηματική Αποστολή στο Τζιμπουτί 24-28 Φεβρουαρίου 2020
Tο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αφρική με έδρα τις Βρυξέλλες( EBCAM)
το οποίο απαρτίζεται από 11 ακόμα ευρωπαϊκά επιμελητήρια, στο οποίο
συμμετέχουν ευρωπαϊκές εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν
επιχειρηματικές δραστηριότητες με χώρες της Αφρικής.
Η Ένωση Ανατολικής Αφρικής (EAA, ) μέλος του EBCAM και το
ΕλληνοΑφρικανικό
Επιμελητήριο,
σχεδιάζουν
να διοργανώσουν μια
επιχειρηματική αποστολή στο Τζιμπουτί και την Αιθιοπία στις 24 – 28
Φεβρουαρίου 2020 και καλεί τα μέλη του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου
και ελληνικές εταιρείες , εάν το επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε αυτήν.
Οι κλάδοι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και
προωθούνται από τις
αντίστοιχες κυβερνήσεις του Τζιμπουτί και της Αιθιοπίας είναι :
Α. στο Τζιμπουτί
•
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
•
τουρισμού
•
εξόρυξης
•
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
•
τηλεπικοινωνιών
•
real estate
•
υπηρεσίες ναυτιλίας και εφοδιαστικής
Αντίστοιχα
Β. στην Αιθιοπία
•
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και γεωθερμική),
•
τουρισμού
•
εξόρυξης
•
έργων υποδομών (μεταφορές και επικοινωνίες) και των
τηλεπικοινωνιών
•
real estate
•
βιομηχανίας και διανομής
•
τραπεζών και ασφάλισης
•
υπηρεσιών πληροφορικής
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα
Ζαχαρακη Τζένη, Δ/ντρια Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, στο τηλ.
2107297711.

Επιχειρηματική Αποστολή στη Σμύρνη της Τουρκίας 4-8 Μαρτίου 2020
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι μεταξύ των ημερομηνιών 4-8
Μαρτίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η MODEKO 2020- 31η Έκθεση
ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ, ΓΡΑΦEΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ στην Τουρκία – ΣΜΥΡΝΗ,
στον εκθεσιακό χώρο με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: Έπιπλα σπιτιού και γραφείου,
κρεβατοκάμαρες, παιδικά έπιπλα, τραπέζια, καναπέδες, πολυθρόνες και
αξεσουάρ για έπιπλα.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο
Εμπορίου της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες (3-6 Μαρτίου 2020) και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (3-6 Μαρτίου 2020) το
Υπουργείο Εμπορίου 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
των (3-6 Μαρτίου 2020) (διαμονή 3 νυχτών).
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο
Εμπορίου της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση
να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την
τελική έγκριση από τη Πρεσβεία μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα :
http://www.modekofair.com/en/
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα το αργότερο
μέχρι τις 19.02.2020 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail atina@trade.gov.tr .

Επιχειρηματική
Αποστολή
στη
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 4-7
Μαρτίου 2020
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Τουρκίας
στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι μεταξύ των
ημερομηνιών 04-07 Μαρτίου 2020 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση
EURASIA WINDOW 2020 – ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ από την Ένωση
Εξαγωγέων Μετάλλων και Μεταλλευμάτων
Istanbul (IMMIB) και τη διοργανώτρια
εκθέσεων Reed Tüyap Fuarcılık στην
Istanbul - Turkey με επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων
των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται
στους
κλάδους
κατασκευής και εμπορίας παραθύρων, σκιών
παραθύρων, συστημάτων προσόψεων και
εξαρτημάτων, προφίλ, τεχνολογιών και
μηχανημάτων
παραγωγής,
μονωτικών
υλικών, πρώτων υλών και βοηθητικών
προϊόντων.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Υπουργείο Εμπορίου
της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες (03-06
Μαρτίου 2020) και περιλαμβάνει επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις
με τους παραγωγούς. Είναι σημαντικό να
επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν
από το Υπουργείο μας και όχι από το
Γραφείο
μας.
Οι
λεπτομέρειες
της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της
έκθεσης 03-06 Μαρτίου 2020 το Υπουργείο
Εμπορίου 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 των 03-06
Μαρτίου 2020 (διαμονή 3 νυχτών). Σε
περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει
να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην
έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο Εμπορίου
της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το
λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν
αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό
του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από τη Πρεσβεία μας.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://eurasiawindowfair.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 τους
προμηθευθούν την αίτηση, την οποία πρέπει
να συμπληρώσουν και στείλουν Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα στο το
αργότερο μέχρι τις 19.02.2020 στο φαξ 210
72 42 948 ή στο e-mail atina@trade.gov.tr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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21/02/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΤΗΛ.2695360606

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ,

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
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03/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΥΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΛ.2313-307195

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
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13/03/2020.
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ
ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛ.210-8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ




ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΩΝ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

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.

