Φεβρουάριος 2020
Διευρυμένο, Ενισχυμένο και Απλουστευμένο Πρόγραμμα
Απασχόλησης 5.000 Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών σε
Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης του Ιδιωτικού Τομέα
Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των
προγραμμάτων απασχόλησης, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ
προχώρησε στη διεύρυνση, ενίσχυση και απλούστευση του
«Προγράμματος
επιχορήγησης
επιχειρήσεων
για
την
απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών,
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης
εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart
Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας». Το εν
λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 και μόλις 947
θέσεις έχουν καλυφθεί σε διάστημα 15 μηνών. Για να γίνει πιο
ελκυστικό και αποτελεσματικό το πρόγραμμα και να
απορροφηθούν από τις επιχειρήσεις οι υπόλοιπες 5.000 και
πλέον προσφερόμενες θέσεις προς όφελος των ανέργων, έγιναν
οι εξής αλλαγές:
•
Διευρύνθηκαν από 4 σε 9 οι κλάδοι έξυπνης
εξειδίκευσης. Προστέθηκαν επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα
σε 1) Ενέργεια, 2) Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα, 3)
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή, 4)
Πολιτισμός,
Τουρισμός,
Πολιτιστικές
και
Δημιουργικές
Βιομηχανίες και 5) Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη, πέραν
όσων δραστηριοποιούνται σε 6) Μεταποίηση – Βιομηχανία, 7)
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 8) Υλικά –
Κατασκευές
και 9) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
(Logistics).
•
Αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης από το 50% στο
60% του μηνιαίου μισθολογικού -και μη- κόστους και το ανώτατο
όριο από 600 στα 700 ευρώ τον μήνα για τους κατόχους πτυχίου
και από 700 στα 750 ευρώ για τους κατόχους μεταπτυχιακού.
Παραμένει στα 800 ευρώ το μήνα το ανώτατο όριο για τους
κατόχους διδακτορικού.
•
Αφαιρέθηκε η τρίμηνη δέσμευση μετά τους 15 μήνες
απασχόλησης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3)
και παραγωγικής δραστηριότητας. Επίσης, στο πρόγραμμα
μπορούν να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το
αντικείμενο
της
δραστηριότητάς
τους,
επιθυμούν
να
δημιουργήσουν
νέα/ες
θέση/εις
εργασίας
ειδικοτήτων
Πληροφορικής.
Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον Ιδιωτικό Τομέα.
Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος παραμένει
στους 15 μήνες. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο
μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ :
www.oaed.gr .
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Νέα πάγια ρύθμιση: Άνοιξε την Τετάρτη η πλατφόρμα
Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου άνοιξε η νέα ηλεκτρονική
πλατφόρμα
ώστε όσοι οφείλουν στο Δημόσιο να
μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 24-48 δόσεις.
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι βεβαιωμένες
οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έως την 1η
Νοεμβρίου 2019.
Δηλαδή όσοι εντάχθηκαν στην πάγια ρύθμιση των 12-24
δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019, μπορούν να
μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση των 24-48 δόσεων.
Αντίθετα, όσοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων
τον περασμένο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο δεν μπορούν να
μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση.
Περισσότερες πληροφορίες
https://login.gsis.gr/mylogin/pages/login.jsp?bmctx=1DB55
AB50C08F2B418903DE4EB7466AD47038BC455E39B9E
A82B1EB28CE52BC6&contextType=external&username=s
tring&password=secure_string&challenge_url=https%3A%
2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Fpages%2Flogin.jsp&ss
oCookie=disablehttponly&request_id=4561530518264965573&authn_try_count=0&locale=el_GR
&resource_url=https%253A%252F%252Fwww1.gsis.gr%2
52Ftaxisnet%252Farr

15η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (A' και Β' κύκλος)
Δημοσιεύθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) τροποποίηση της
Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ –
Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον
ογδόντα επτά (87) ερευνητικών έργων/πράξεων με
συνολική δημόσια δαπάνη 28.505.500,13 ευρώ του
B΄κύκλου της Δράσης. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη
ανέρχεται σε 356.063.534,48 ευρώ. Αφορά το σύνολο των
698 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α΄και Β΄κύκλου).
Ειδικότερα, Δημόσια Δαπάνη ύψους 322.423.821,54 ευρώ
αντιστοιχεί στα 590 έργα του Α΄ κύκλου και Δημόσια
Δαπάνη ύψους 33.639.712,94 ευρώ αντιστοιχεί στα 108
έργα του Β΄κύκλου. Δείτε τη σχετική απόφαση :
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200218_15_tro
p_ent_EDK.PDF .

myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.
myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application. Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η
ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ
σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Περισσότερες
πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/mydata .

Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του
ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για πληρωμή του ΦΠΑ στις
online αγορές

Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των
ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αντιστοιχούν σε 2,1 δισ.
ευρώ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης προς τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης.
Με τις αποφάσεις αυτές υλοποιείται μια πρώτη, σημαντική
δέσμη μέτρων για όλες τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έως
σήμερα (κλειστές και ανοιχτές) με στόχο να επισπευσθούν οι
εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η
απορρόφηση του Προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=882

Νέους κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις
πληρωμές ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο ενέκρινε χθες το
Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων
για τη διευκόλυνση του εντοπισμού της φορολογικής απάτης
σε διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα
νέα μέτρα, που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η
Ιανουαρίου 2024, θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη
να συλλέγουν, με εναρμονισμένο τρόπο, τα αρχεία που
διατίθενται ηλεκτρονικά από παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών, όπως οι τράπεζες. Επιπλέον, στο πλαίσιο των
νέων κανόνων, θα δημιουργηθεί ένα νέο κεντρικό
ηλεκτρονικό
σύστημα
για
την
αποθήκευση
των
πληροφοριών σχετικά με τις πληρωμές και για την
περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από τους
αρμόδιους για την καταπολέμηση της απάτης υπαλλήλους
σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η δέσμη νέων κανόνων,
που ενέκρινε χθες το Συμβούλιο, αποτελείται από δύο
νομοθετικά κείμενα. Η μία δέσμη μέτρων αφορά σε
τροποποιήσεις της Οδηγίας περί ΦΠΑ, με τις οποίες
θεσπίζονται απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών, ώστε να τηρούν αρχεία των διασυνοριακών
πληρωμών, που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα
δεδομένα αυτά θα τίθενται στη συνέχεια στη διάθεση των
εθνικών φορολογικών αρχών υπό αυστηρές προϋποθέσεις,
συμπεριλαμβανομένων
εκείνων
που
αφορούν
την
προστασία των δεδομένων. Η δεύτερη δέσμη νομοθετικών
μέτρων περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις κανονισμού σχετικά
με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις καθορίζουν λεπτομερώς τον τρόπο με
τον οποίο οι εθνικές φορολογικές αρχές θα συνεργάζονται εν
προκειμένω για τον εντοπισμό της απάτης στον τομέα του
ΦΠΑ και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις
ΦΠΑ. Τα εν λόγω κείμενα συμπληρώνουν το κανονιστικό
πλαίσιο ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα τεθεί σε
ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, με το οποίο εισάγονται νέες
υποχρεώσεις ΦΠΑ για τις διαδικτυακές αγορές και
απλουστευμένοι κανόνες συμμόρφωσης στον τομέα του
ΦΠΑ για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις. “Είναι σημαντικό να
καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, αποτέλεσμα
της δόλιας πρακτικής ορισμένων επιχειρήσεων του τομέα
του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου”, αναφέρει το
Συμβούλιο σε σχετικό του κείμενο. Το “διασυνοριακό
ηλεκτρονικό εμπόριο” αναφέρεται σε παραδόσεις ή παροχές
κατά τις οποίες ο ΦΠΑ οφείλεται σε ένα κράτος-μέλος, αλλά
ο προμηθευτής ή ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο
κράτος -μέλος, σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα. “Ωστόσο,
επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν δόλιες πρακτικές
εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρέχει το ηλεκτρονικό
εμπόριο, για να αποκομίσουν αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα μέσω της αποφυγής των υποχρεώσεων τους,
που απορρέουν από τον ΦȆΑ. Όταν εφαρμόζεται η αρχή της
φορολόγησης στον τόπο προορισμού, εφόσον οι
καταναλωτές δεν έχουν λογιστικές υποχρεώσεις, τα κράτημέλη κατανάλωσης χρειάζονται τα κατάλληλα μέσα για τον
εντοπισμό και τον έλεγχο αυτών των επιχειρήσεων, που
ασκούν δόλιες πρακτικές”, εξηγεί το Συμβούλιο. (Πηγή:
SEPE Newsletter, 21.02.2020).

Ταμείο Εγγυοδοσίας
Δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) ύψους 100 εκ. ευρώ για
τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας. Σκοπός της σύστασης του
Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων μέσω της πρόσβασης αυτών σε
χρηματοδότηση. Το EIF θα λειτουργεί ως ο Εγγυητής έως το 7080% νέων δανειακών συμβάσεων που θα χορηγηθούν από
Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς της χώρας, οι οποίοι θα
εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνεργασίας με το EIF μετά από
σχετική
Πρόσκληση.
Περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=885

Ξεκίνησε η αυτόματη καταχώρηση πράξεων στο ΓΕΜΗ
Επτά είδη πράξεων δημοσιότητας θα μπορούν πλέον οι
επιχειρήσεις να καταχωρίζουν αυτομάτως στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα. Η
μεταρρύθμιση αυτή προβλεπόταν στο άρθρο 102 του νόμου
4635/2019, τον περίφημο αναπτυξιακό νόμο του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ξεκινά να τίθεται τώρα σε
εφαρμογή. Τούτο γίνεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Υποστήριξης και Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων
ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Οι αυτοματοποιημένες
καταχωρίσεις αφορούν πράξεις και στοιχεία εταιρειών που
απαιτούν δημοσιότητα, χωρίς ωστόσο να υπόκεινται σε έλεγχο
νομιμότητας. Η καταχώριση και δημοσίευση των εν λόγω
πράξεων θα πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα στο
πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ από τον ίδιο τον υπόχρεο,
κάνοντας χρήση των κωδικών του πρόσβασης στο σύστημα
(www.businessportal.gr) .(Πηγή: EBEA e-Newsletter| 2224.2.20).

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η
ΚΥΑ για την εναλλακτική
φορολόγηση των κατοίκων του εξωτερικού
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με βάση την οποία
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε
εναλλακτική
φορολόγηση
εισοδήματος
των
φυσικών
προσώπων από το εξωτερικό οι οποίοι μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση
ότι προχωρούν σε επένδυση αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
Βασικός στόχος η προσέλκυση επενδύσεων από φορολογικούς
κατοίκους υψηλής οικονομικής επιφάνειας αλλά και η ενίσχυση
των δημοσίων εσόδων μέσω εισαγωγής κεφαλαίων στην
Ελλάδα, δημιουργίας επενδυτικών μονάδων, δημιουργίας
θέσεων εργασίας καθώς και στην αγορά ακινήτων. Δείτε την
απόφαση
σε
ΦΕΚ
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/a1036fek.pdf

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
Θεσσαλονίκης το 9

ο

Φεστιβάλ Κομμωτικής Τέχνης και

Μακιγιάζ 15 και 16 Μαρτίου 2020, στο ξενοδοχείο Holiday
Inn,

Μοναστηρίου

8

2310663918, 6947280586.

–

Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες:

ΟΣΕΓΟ Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιδοτούμενη
κατάρτιση-πιστοποίηση για εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα

Πρόσκληση HORIZON 2020_καινοτόμες προσεγγίσεις
στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω
πολιτιστικού τουρισμού

H Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών
Οργανώσεων Ελλάδας
(Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), υλοποιεί το έργο
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020. Το έργο
υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και
περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης και
την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων
των συμμετεχόντων ωφελούμενων. Ωφελούμενοι της Πράξης
είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή
τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι. Μεταξύ των
ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή
άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά
εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους
να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
•
Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης διάρκειας 80
ωρών (e-learning και δια ζώσης ) στα παρακάτω αντικείμενα:
1.
Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
Αγροδιατροφικών Προϊόντων
2.
Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης
Αγροδιατροφικών Προϊόντων
•
Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
•
Πιστοποίηση
στη
βάση
του
διεθνούς
αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, σε
αντιστοιχία με τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα
παρακολουθήσουν:
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται
ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα
της ΟΣΕΓΟ: http://katartisi.osego.gr μέχρι και τη Δευτέρα
16/03/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν εκτός
από την ηλεκτρονική αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να
υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα
αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση. Καταληκτική
προθεσμία παραλαβής των απαιτούμενων δικαιολογητικών
(πέρα από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης), ορίζεται η
23/03/2020 και ώρα 15:30.
Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση πατήστε στο
σύνδεσμο: https://katartisi.osego.gr/invitation
Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε στο
σύνδεσμο: https://katartisi.osego.gr/invitation
Για να κατεβάσετε τις υπεύθυνες δηλώσεις πατήστε στο
σύνδεσμο: https://katartisi.osego.gr/documents
Για περισσότερες πληροφορίες, για την υποβολή Αιτήσεων
Συμμετοχής και για τα απαραίτητ α δικαιολογητικά πατήστε
στο σύνδεσμο: https://katartisi.osego.gr/

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Τουρισμού μας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο του
Προγράμματος
Horizon
2020
και
ειδικότερα
του
Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, δημοσιεύτηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή
προτάσεων με θεματική «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην
αστική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του πολιτιστικού
τουρισμού» («Innovative approaches to urban and regional
development through cultural tourism»). Το πρόγραμμα
στοχεύει να αντιμετωπίσει την άνιση ανάπτυξη του
πολιτιστικού τουρισμού σε απομακρυσμένες περιοχές, σε
αποβιομηχανοποιημένες περιοχές ή πόλεις λιγότερο
ελκυστικές για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού, έναντι
εκείνων που υφίστανται υπερεκμετάλλευση με τρόπο μη
βιώσιμο. Συγχρόνως, ζητούμενο είναι να καλυφθεί το κενό που
υπάρχει στην πληροφόρηση για ποσοτικά και ποιοτικά
στοιχεία για τον πολιτιστικό τουρισμό και πώς αυτός
συνεισφέρει στον πολιτιστικό εξευρωπαϊσμό, στην οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η πρόσκληση
απευθύνεται σε επιχειρηματίες του τουρισμού, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, περιφέρειες και δήμους, ιδρύματα και
οργανισμούς που εκπροσωπούν πολίτες που ζουν στις εν
λόγω περιοχές. Οι προτάσεις θα πρέπει να διαθέτουν
τοποκεντρική
προσέγγιση
και
να
προάγουν
τη
συμμετοχικότητα προκειμένου να διερευνήσουν τις σχέσεις
μεταξύ του ενδο-ευρωπαϊκού πολιτιστικού τουρισμού και του
Εξευρωπαϊσμού και την επίδραση που αυτοί έχουν στις
ιδιαίτερες ταυτότητες και στην αίσθηση του «ανήκειν». Όχημα
για την ανάπτυξη των δράσεων θα είναι τα διακρατικά και
διατομεακά σχήματα (κοινοπραξίες) για την προώθηση της
βιώσιμης ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τουρισμό. Προκρίνονται
οι διασυνοριακές, περιφερειακές και τοπικές συνεργασίες,
ειδικότερα η συνεργασία χωρών ΕΕ με χώρες εκτός ΕΕ από
τα Βαλκάνια, τις χώρες Ανατολικής Γειτονίας και τη Μεσόγειο
(σε συνάφεια με αναδυόμενα δίκτυα ευρωπαϊκής κληρονομιάς,
όπως το European Heritage Label Sites και European Cultural
Routes). Οι προτάσεις θα πρέπει να αναπτύσσονται γύρω
από μνημεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
(συμπεριλαμβανόμενης της βιομηχανικής κληρονομιάς).
Προτεινόμενα εργαλεία για την ανάπτυξη των δράσεων είναι οι
καινοτόμες στρατηγικές, οι πιλοτικές λύσεις (με αντικείμενο
μεταξύ άλλων τη διαχείριση, την κατάρτιση και τις υπηρεσίες),
καθώς και οι στατιστικές μέθοδοι (εργαλεία, δείκτες, ποσοτικές
μέθοδοι) για τη μέτρηση και κατανόηση του αντίκτυπου του
πολιτιστικού τουρισμού. Προσδοκώμενα αποτέλεσματα:
1.
Παραγωγή βιώσιμων πολιτικών και πρακτικών στον
πολιτιστικό τουρισμό
2.
Θέσεις εργασίας και ανάπτυξη κοινωνική και οικονομική
3.
Καθοδήγηση για αποτελεσματική χρήση των
διαρθρωτικών ταμείων
4.
Συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα
5.
Βελτίωση των στατιστικών δεδομένων για κατανόηση
του αντίκτυπου του πολιτιστικού τουρισμού στην ανάπτυξη και
στον εξευρωπαϊσμό
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων
λήγει στις 12 Μαρτίου 2020, στις 17:00 (ώρα Βρυξελλών). Το
πρόγραμμα διαθέτει για το 2020 προϋπολογισμό 8.000.000€.
Call ID:TRANSFORMATIONS-04-2019-2020. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/transformations-04-20192020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31
094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDi
visionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode
=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-201820192020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
;topicListKey=callTopicSearchTableState

Focus Business Turkey 2020
Το Εμπορικό Τμήμα του Τουρκικού Προξενείου της Τουρκίας
απέστειλε στο ΒΕΘ το ενημερωτικό δελτίο, Φεβρουαρίου
2020, που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Εμπορίου της
Τουρκικής Δημοκρατίας. Το δελτίο περιέχει ειδήσεις για την
οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών για τις
περιφέρειες και για τις επιχειρηματικές αποστολές στις
εκθέσεις
που
πραγματοποιούνται
στην
Τουρκία.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr στη διαδρομή : Επιχειρηματικά Νέα –
Ειδήσεις - ενημερωτικό δελτίο, Φεβρουαρίου 2020, που έχει
ετοιμάσει το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκικής
Δημοκρατίας.

«Ημέρες καριέρας ΟΑΕΔ»
Την πρώτη εκδήλωση αναζήτησης θέσεων εργασίας για
ανέργους και επιλογής προσωπικού από επιχειρήσεις, με την
επωνυμία «Ημέρες Καριέρας ΟΑΕΔ» πραγματοποιεί ο ΟΑΕΔ σε
συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020,
από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ). Στόχος της εκδήλωσης
είναι η δημιουργία ενός κόμβου συνάντησης όσων αναζητούν
εργασία με τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν
θέσεις εργασίας και αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό.
Σημαντική επιδίωξη είναι επίσης, η αναβάθμιση της σχέσης του
Οργανισμού με τους πολίτες, έξω από τις υπηρεσιακές δομές,
αναδεικνύοντας το πνεύμα ανανέωσης, αμεσότητας, και
εξωστρέφειας του νέου ΟΑΕΔ. Η «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» στο
ΣΕΦ αποτελεί την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων οι οποίες
θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα με στόχο την άμεση και
αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην
αγορά εργασίας, την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και
επαγγελματικού προσανατολισμού προς τους ανέργους, καθώς
και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για τις δράσεις και
τα προγράμματα του Οργανισμού. Στην εκδήλωση αναμένεται να
συμμετάσχουν πάνω από 60 επιχειρήσεις με περισσότερες από
800 προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Οι εκπρόσωποί τους, θα
υποδεχτούν τους ενδιαφερόμενους σε ειδικά διαμορφωμένα
περίπτερα. Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη του ΟΑΕΔ θα
προσφέρουν ατομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες απασχόλησης
προς τους συμμετέχοντες σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού
σημειώματος των αναζητούντων εργασία, ώστε να αναδεικνύεται
σωστά το κάθε επαγγελματικό προφίλ. Στο πρόγραμμα της
ημέρας
εντάσσεται
και
η
διοργάνωση
Εργαστηρίων
Συμβουλευτικής
από
εξειδικευμένους
συμβούλους
Σταδιοδρομίας,
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
και
Επιχειρηματικότητας, με μόνη προϋπόθεση τη δωρεάν
προεγγραφή. Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα διεξαχθεί
συζήτηση, με θέμα «Ευκαιρίες απασχόλησης μετά την κρίση»,
στην οποία θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο Διοικητής του
ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης
Μώραλης και ξεχωριστοί καλεσμένοι του «επιχειρείν» της χώρας.
Συντονίστρια θα είναι η δημοσιογράφος, κα Πόπη Τσαπανίδου.

Ανακοίνωση
για
νέες
εγγραφές
στον
Κατάλογο
Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Ταμείου Υποδομών και με
βάση το από 7-5-2019 Πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης του
Επενδυτικού Συμβουλίου του Ταμείου Υποδομών, για την
επιλογή των κατάλληλων οικονομικών φορέων για τον
υπολογισμό του εύλογου ποσοστού απόδοσης (Fare Rate of
Return, FRR) στις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που θα
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του άρθρου 16 «Περιφερειακές
ενισχύσεις για την αστική ανάπτυξη» ή του άρθρου 39
«Επενδυτικές ενισχύσεις για έργα ενεργειακής απόδοσης σε
κτίρια» του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, οι ΕΧΟ δύνανται
να αξιοποιήσουν, τον Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων
υπηρεσιών της Υ.Α 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017, που τηρεί η
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα τους εγγεγραμμένους στην
Κατηγορία Β. Προς τούτο καλούνται οι Ενδιαφερόμενοι να
εγγραφούν στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων
Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ στην Κατηγορία Β. Στόχος του
Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους
χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την
υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων στους τομείς της
ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.
Περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=881 .

th

Business Plan Competition, 7 Annual John and Mary
Pappajohn Business Plan Award
Διαγωνισμός
επιχειρηματικού
πλάνου
του
ACT
Entrepreneuship Hub. Για νέους και νέες που ενδιαφέρονται
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Προσφέρει 5 βραβεία
των 4.000 ευρώ σε 5 επιχειρηματικά πλάνα. Καταθέστε το
δικό σας πλάνο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020. Μάθε
περισσότερα στο www.act.edu/pappajohn-awards .

Ημερίδα με θέμα: «Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση
και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ο Κρίσιμος Ρόλος της
Ηγεσίας»
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος New York College, υπό την Αιγίδα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου
Θεσσαλονίκης αι με την επίσημη υποστήριξη της Ένωσης
Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σας προσκαλεί στην Εκδήλωση με
θέμα: «Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και Τοπική
Αυτοδιοίκηση: Ο κρίσιμος Ρόλος της Ηγεσίας» που θα λάβει
χώρα την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30 στη
Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης( Εθνικής
Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη). Για κράτηση θέσεων
επικοινωνήστε
τηλεφωνικός
στο
τηλέφωνο:
+306957779600. Εναλλακτικά, μπορείτε να δηλώσετε
συμμετοχή στο ακόλουθο Link: https://www.nyc.gr/aboutnyc/events/ekdilwsi-thessaloniki#undefined3

Ενημερωτική εκδήλωση για την Πράξη «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων
στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας»
Η Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών
Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), σας καλεί την
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 στις 18:30, στο
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους
32) σε ενημερωτική εκδήλωση για την Πράξη «Κατάρτιση
και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων
στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας» στο πλαίσιο του
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020. Το έργο
υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και
περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης
(Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
Αγροδιατροφικών Προϊόντων, Συμμόρφωση με πρότυπα
συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων) και
την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και
δεξιοτήτωντων στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Ωφελούμενοι της
Πράξης είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης
εργασίας)
σε
επιχειρήσεις
του
Ιδιωτικού
Τομέα
(ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά
εργαζόμενοι. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης
γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα
της ΟΣΕΓΟ: https://katartisi.osego.gr μέχρι και τη Δευτέρα
16/03/2020.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα
συζητηθούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
του έργου, οι ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης, η
διαδικασία και οι προυποθέσεις συμμετοχής των
υποψήφιων ωφελούμενων αλλά και περιβάλλον της
σύγχρονης αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην
Ελλάδα
καθώς
και
οι
σύγχρονες
τάσεις
του
αγροδιατροφικού κλάδου.

Ματαίωση επιχειρηματικής αποστολής σε Μεξικό, Παναμά, Χιλή
Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το Enterprise Greece, ανακοινώνουν τη ματαίωση της επιχειρηματικής αποστολής σε Μεξικό, Παναμά και Χιλή, η
οποία ήταν προγραμματισμένη για τον ερχόμενο Απρίλιο. (Πηγή: Agora News Letter 24.02.2020)

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 6η
Διεθνή Έκθεση FRESKON 2020
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την
προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής
της, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη
συμμετοχή της στην 6η FRESKON που θα πραγματοποιηθεί
από τις 2 έως τις 4 Απριλίου 2020 στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘHELEXPO στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της Περιφέρειας με τη
συμμετοχή της, είναι η προώθηση προς την παγκόσμια αγορά
των φρέσκων φρούτων και λαχανικών που παράγονται στην
εδαφική της επικράτεια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
στον κλάδο αυτό, η εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση
του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας που παίζει καταλυτικό
ρόλο στην ελληνική οικονομία εν γένει. Η FRESKON
διοργανώνεται για 6η συνεχή φορά στο Διεθνές Εκθεσιακό και
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αποτελεί το μεγαλύτερο
εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών στην περιοχή των
Βαλκανίων και την Νοτιοανατολικής Μεσογείου και λειτουργεί
ως σύνδεσμος ανάμεσα στην ελληνική παραγωγή φρέσκων
φρούτων και λαχανικών και τις διεθνείς αγορές, τους μεγάλους
ξένους λιανεμπόρους και τα υπερεθνικά δίκτυα διανομής.
Συγκεντρώνει όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων του
κλάδου και αναμένεται να την επισκεφθούν χονδρέμποροι
εισαγωγείς & εξαγωγείς φρέσκων φρούτων και λαχανικών,
έμποροι λιανικής, σημαντικές αλυσίδες super market από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης και γεωπόνοι,
παραγωγοί αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο της συσκευασίας και των logistics. Το 2019
συμμετείχαν στη FRESKON 200 εκθέτες από 17 χώρες, ενώ
την επισκέφθηκαν 4.500 εμπορικοί επισκέπτες από 35 χώρες
και περισσότεροι από 150 Hosted Buyers. Για τη συμμετοχή
στην έκθεση, η Π.Κ.Μ. έχει προβεί σε ενοικίαση ειδικά
διαμορφωμένου χώρου, με ειδικής κατασκευής και ιδιαίτερης
αισθητικής περίπτερα, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες
προβολής των εκθεμάτων της Περιφέρειας μας. Περισσότερες
πληροφορίες για το κόστος και τον παρεχόμενο εξοπλισμό ανά
stand 12 τ.μ. μπορείτε να βρείτε στη δήλωση συμμετοχής , η
οποία διατίθεται από το ΒΕΘ ,τηλ. 2310241383, email: smeindustry@veth.gr και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr στη διαδρομή : Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις
- Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 6η
Διεθνή Έκθεση FRESKON 2020. Τα μέλη του ΒΕΘ που
επιθυμούν να συμμετέχουν για να προβάλλουν τα προϊόντα
τους μέσα από το ενιαία διαμορφωμένο περίπτερο της
Περιφέρειας (σε ξεχωριστό stand 12 τ.μ. ανά επιχείρηση)
πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη τη
δήλωση
συμμετοχής
στα
e-mail:
g.karali@pkm.gov.gr
ή
dao@pkm.gov.gr ή στο fax 2313330044, όχι αργότερα από την
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020. Σημειώνεται ότι λόγω του
περιορισμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας για την διάθεσή τους. Για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της
Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και
υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων
στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330395
κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330428 κ. Γεώργιος Φανέλης.

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε τον Οδηγό
Επιχειρείν για την Αίγυπτο 2020.
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 .

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην
SALON GOURMETS 2020, 30/03-02/04, Εκθεσιακό
Κέντρο ΙFEMA-Feria de Madrid, Ισπανία
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της
πολιτικής για την προβολή και προώθηση των προϊόντων
της περιοχής, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην 34η Διεθνή Έκθεση
εκλεκτών Τροφίμων και Ποτών «SALON GOURMETS
2020», που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαρτίου έως και
02 Απριλίου 2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο IFEMA- Feria de
Madrid στη Μαδρίτη – Ισπανία. Η SALON GOURMETS, η
πιο παλιά έκθεση της Ισπανίας, πραγματοποιείται με
επιτυχία τα τελευταία 35 χρόνια. Αποτελεί ένα σημαντικό
γεγονός στον κλάδο των ποιοτικών τροφίμων. Πέρα των
ευρωπαϊκών χωρών, η έκθεση προσελκύει το ενδιαφέρον
των χωρών της βόρειας Αφρικής καθώς και των
ισπανόφωνων χωρών της Λατινικής Αμερικής. Η
διοργάνωση του 2019 συγκέντρωσε 2.024 διεθνείς εκθέτες
και προσέλκυσε περισσότερους από 107.000 εμπορικούς
επισκέπτες, ενώ το Hosted Buyers Program του 2019,
φιλοξένησε 130 διεθνείς αγοραστές. Τα μέλη του ΒΕΘ που
θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από
το περίπτερο της ΠΚΜ (ενιαία διαμορφωμένος χώρος 27
τ.μ.), να δηλώσουν συμμετοχή ( Έντυπο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος διατίθεται από το ΒΕΘ. τηλ.2310241383,
email: sme-industry@veh.gov.gr έχει επίσης αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr στη διαδρομή –
Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις - Συμμετοχή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στην SALON GOURMETS 2020,
30/03-02/04, Εκθεσιακό Κέντρο ΙFEMA-Feria de Madrid,
Ισπανία ) το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020. Τα Έντυπα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένα
και υπογεγραμμένα στα email: g.karali@pkm.gov.gr
ή
dao@pkm.gov.gr ή στο fax 2313330044. Για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της
Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και
υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων
στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή,
2313330395 κος. Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330428 κος
Γεώργιος Φανέλης.

ο

1
Τριήμερο
15/3/2020

Γυναικείας

Επιχειρηματικότητας

13-

Το Επιμελητήριο Λάρισας και το Εθνικό Επιμελητηριακό
Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών
ο
(ΕΕΔΕΓΕ), διοργανώνουν το 1 Τριήμερο Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας 13-15 Μαρτίου 2020 στη Λάρισα.
Στη διάρκεια του τριημέρου θα διεξαχθεί:
Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, με υψηλά
ιστάμενες ομιλήτριες και θέματα που απασχολούν
το
σύγχρονο γυναικείο ΄ επιχειρείν ΄ , το οποίο θα παρουσιαστεί
από τον Ανδρέα Γιουμερτάκη, Δημοσιογράφο, και την Κέλλυ
Κοντογεώργη, Δημοσιογράφο και παρουσιάστρια στο κανάλι
της Βουλής.
Έκθεση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών γυναικείων
επιχειρήσεων του Νομού μας, με πολλές ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις, υποστήριξη Γυναικών από Μέντορες και
έγγραφη για δίμηνη δωρεάν εκπαίδευση.
Παράλληλες Βιωματικές εκδηλώσεις και έκθεση παλαιών
εμπορικών διαφημίσεων της Λάρισας, στο φουαγέ του Divani
Hotel, όπου θα διεξαχθεί το Συνέδριο.
Δ.Σ και Γενική Συνέλευση του ΕΕΔΕΓΕ
Ξενάγηση των προσκεκλημένων στα αξιοθέατα της πόλης
μας, επίσκεψη και γεύμα σε οινοποιείο της περιοχής.
Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική
Πλατεία της Λάρισας Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 19.00.
Περισσότερες πληροφορίες: Επιμελητήριο Λάρισας τηλ:
2410255388 email: info@larcci.gr
Δηλώσεις Συμμετοχής έως 28/2/2020

Εκθέσεις στην Ελλάδα
FOOD EXPO 2020
Πόλη: Metropolitan Expo, αθήνα
Ημερομηνία: : 07-09 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα - ποτά
Πληροφορίες: Site: www.foodexpo.gr
EXPO CORFU 2020
Πόλη: Νέο Λιμάνι Κέρκυρας
Ημερομηνία: : 14-16 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: τρόφιμα-Πoτά- Επαγγελματικός, Ξενοδοχειακός
Εξοπλισμός
Πληροφορίες: email: info@exantasgreece.com site:
www.exantasgreece.com tel: 6932362875 – 6937077682
Facebook: EXPO CORFU 2020
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

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

ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής. Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/

DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr

DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr

FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα, ψύξη, Logistics

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

METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα. Ημερομηνία: 13- 15 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Μηχανήματα & Τεχνολογίες Επεξεργασίας
Μετάλλου, Βιομηχανικός Εξοπλισμός, Βιομηχανική
Εργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://rota.gr/, τηλ: 2111801801

πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr

Διθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

Διεθνείς Εκθέσεις
CO-MATCHING BUSINESS MATCHMAKING EVENT
Πόλη: Κορδελιό , Τουρκία
Ημερομηνία: 19-20 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: αυτοκινητοβιομηχανία, μηχανήματα , ηλεκτρονικά
Πληροφορίες: site: https://co-matching2020.b2match.io/
FURNISTRY 2020
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 25-29 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Έπιπλα
Πληροφορίες: site: https://www.furnistryistanbul.com/
WIRE AND TUBE 2020
Πόλη: Ντισελντορφ - Γερμανια
Ημερομηνία: 30 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2020
Εκθέματα:
Μηχανήματα κατασκευής και φινιρίσματος
καλωδίων, εργαλεία τεχνολογίας διεργασίας, βοηθητικά υλικά,
γυάλινες ίνες, τεχνική δοκιμής
Πληροφορίες: site: https://www.wire-

tradefair.com/en/Home/Home
SOLAREX ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02-04 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Hλιακές και φωτοβολταϊκές τεχνολογίες
Πληροφορίες: site: https://solarexistanbul.com/en/
SULYEXPO KAZAKHSTAN
Πόλη: Αλμάτι, Καζακστάν
Ημερομηνία: 02-04 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση Ομορφιάς
Πληροφορίες: site: http://suluexpo.kz/
ARU KAZAKHSTAN
Πόλη: Αλμάτι, Καζακστάν
Ημερομηνία: 02-05 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση Κοσμημάτων
Πληροφορίες: site: http://www.kazexpo.kz/eng/aru-astana/aruastana_eng.htm
AUTOMECHANIKA ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 02-05 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Ανταλλακτικά, Εξαρτήματα, Επισκευή και Συντήρηση
αυτοκινήτων
Πληροφορίες: site: https://automechanikaistanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
th

6 SAMSUN CONSTRUCTION FAIR
Πόλη: Σαμσούντα - Τουρκία
Ημερομηνία: 02-05 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Οικοδομικά Υλικά, προκατασκεύες, Βαφή , Βερνίκι,
Αυτοματισμοί κτηρίων, Ανελκυστήρας και Εξοπλισμοί.
Πληροφορίες:site:https://tuyap.com.tr/en/exhibitions/samsunconstruction-construction-tecnologies-construction-and-workmachinery-infastructure-constractors-fair

INTERNATIONAL TOURISM FAIR BANJA LUKA 2020
Πόλη: Μπάντζα Λούκα- Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 03-04 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Τουρισμός
Πληροφορίες: site: http://www.sajamturizmars.com/

INTERNATIONAL PRIVATE LABEL SHOW – IPLS
ΠΟΛΗ: Μόσχα, Ρωσία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-09 Απριλίου 2020
ΕΚΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: SITE: WWW.IPLS-RUSSIA.RU
Ο

8 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΈΞΥΠΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 8-9 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Έξυπνα Δίκτυα και Πόλεις
Πληροφορίες: site: http://cnridex.com/index.aspx?ln=2
SBF / SARAJEVO BUSINESS FORUM 2020
ΠΟΛΗ: Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-10 Απριλίου 2020
ΕΚΘΕΜΑΤΑ: Συνέδριο Επενδύσεων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:SITE:http://www.sarajevobusinessforum.
com/
IDEX
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 9-12 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Οδοντιατρική
Πληροφορίες: site: http://cnridex.com/index.aspx?ln=2
RISING CITY BURSA
Πόλη: Προύσα , Τουρκία
Ημερομηνία: 9-12 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Κατοικίες, στέγαση, επενδύσεις
Πληροφορίες: site: http://risingcity.com.tr/
BURSA BUILDING FAIR
Πόλη: Προύσα , Τουρκία
Ημερομηνία: 9-12 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Καινοτομίες σχετικά με τις κατασκευές
Πληροφορίες: site:http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/bursabuilding-fair-17-th-building-construction-materials#scope-ofthe-fair
BUY DOMESTIC 2020
Πόλη: Σαράγιεβο- Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 13-16 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Μικρές Οικογενειακές Επιχειρήσεις
Πληροφορίες: site: http://www.kupujmodomace.ba/
WORLD INDUSTRY CONSTRUCTION FORUM
Πόλη: Ankara- Τουρκία
Ημερομηνία: 15-16 Απριλίου 2020
Εκθέματα: μηχανήματα και μέταλλα, ενεργειακά/ηλεκτρικά
υλικά
Πληροφορίες: site: www.wciforum.com/
IPHEB & COHL RUSSIA
ΠΟΛΗ: Μόσχα, Ρωσία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-17 Απριλίου 2020
ΕΚΘΕΜΑΤΑ: φάρμακα, μηχανήματα, βιοτεχνολογία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: site: https://gotoipheb.com/

Κατάλογος Ινδικών Εταιρειών που θα συμμετάσχουν στην «FOOD EXPO GREECE 2020» (7 -9 Μαρτίου, Αθήνα)
Από τη Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών (Τηλ: 210-368 2841, email: b08@mfa.gr ) έχει
αποσταλεί στο ΒΕΘ κατάλογος ινδικών επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Food Expo Greece 2020 (07-09 Μαρτίου, στην
Αθήνα). Ο κατάλογος αυτός βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr στη διαδρομή: Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις - Κατάλογος Ινδικών Εταιρειών που θα συμμετάσχουν στην «FOOD
EXPO GREECE 2020».

Ζητήσεις συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο
ότι οι αναφερόμενες στη συνέχεια επιχειρήσεις του
εξωτερικού, επιθυμούν να επικοινωνήσουν με
ελληνικές, προκειμένου να συνεργαστούν στους τομείς
που αναφέρονται στην κάθε ζήτηση.
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 09/01/2020 Έως: 09/01/2021
Ημ/νία
Τροποποίησης:
09/01/2020
Κατηγορία:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
ΛΑΤΕΞ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ
ΜΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΜΕΓΕΘΗ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΜΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.
Επιχείρηση: SWAN AE
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10, 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 2108161333, 2108161595
E-mail: info@swan.gr, WEB: http://www.swan.gr
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.15723
Ημ/νία Επιστολής: 10/12/2019
ΙΝΔΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 09/01/2020 Έως: 09/01/2021
Ημ/νία Τροποποίησης: 09/01/2020 Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.
Επιχείρηση: METALS & MINERALS TRADING , ΙΝΔΙΑ
E-mail: mmtc@mmtclimited.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.15969 ,
Ημ/νία Επιστολής: 16/12/2019
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΠΠΑΡΗΣ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 09/01/2020 Έως: 09/01/2021
Ημ/νία Τροποποίησης: 09/01/2020 Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΚΑΠΠΑΡΗ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.
Επιχείρηση: NEPLE CO Υπεύθυνος: DH KIM
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
E-mail: tigerhana@daum.net
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.15665
Ημ/νία Επιστολής: 09/12/2019
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 09/01/2020 Έως: 09/01/2021
Ημ/νία
Τροποποίησης:
09/01/2020
Κατηγορία:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.
Επιχείρηση: KAPITAL LAW FIRM, ΤΟΥΡΚΙΑ
Τηλέφωνο: 00902323351635
E-mail: avukat@kapitalhukuk.net
WEB: http://www.kapitalhukuk.net
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.15534
Ημ/νία Επιστολής: 05/12/2019

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη 1721 Μαρτίου 2020
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία, πραγματοποιούν
η
επιχειρηματική αποστολή στην «18
Διεθνή Έκθεση
Αγροτικών
Προϊόντων
και
Μηχανημάτων»
στην
Κωνσταντινούπολη και καλύπτουν: Α. Το κόστος του
ξενοδοχείου 4* ή 5* αστέρων για 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο
δωμάτιο με πρωινό.Β. Δωρεάν είσοδο στην έκθεση. Γ.
Μεταφορά από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο &
επιστροφή. Οι εταιρίες που επιθυμούν να επισκεφθούν την
ανωτέρω έκθεση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την
σχετική αίτηση και να την στείλουν στο e-mail
chamber@etee.gr , info@etee.gr. Τα μέλη του Επιμελητηρίου
μπορούν να επισκεφτούν όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη
διάρκεια του έτους εντελώς δωρεάν. Για τις εταιρίες οι οποίες
δεν είναι μέλη του ΕΤΕΕ, θα παρακαλούσα την καταβολή 70
ευρώ ανά άτομο η 120 ευρώ για 2 άτομα της ίδιας εταιρίας.
Το ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η
κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό
120002002011660. (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200
2011 660). Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr,
τηλ: 211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 18-21 Μαρτίου 2020
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας
της Τουρκίας στην Αθήνα, κατά τις ημερομηνίες 19-21 Μαρτίου
2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΕΧPOMED EURASIA 2020 από τη διοργανώτρια εκθέσεων
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. σε συνεργασία με την Ένωση
Εξαγωγέων Κωνσταντινούπολης (İİB) στην İstanbul-Τουρκίας
με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: ιατρικών
οργάνων, ιατρικών εργαστηρίων, ιατρείων, φαρμακείων,
νοσοκομείων, φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών και
φαρμακευτικών εξοπλισμών, φυσικοθεραπείας, επισκευής και
συντήρησης γιατρικών συσκευών, ηλεκτρο-ιατρικών συσκευών
και τεχνολογιών. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκάις, η
οποία διαρκεί 3 μέρες (18-21 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 Εμπορίου της Τουρκίας και
όχι από το Γραφείο της Πρεσβείας. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω: Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (18-21 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 (18-21 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 μας 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
περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα;
http://www.expomedistanbul.com/en/Home/.
Παρακαλούμε όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να
επισκεφτούν την έκθεση, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο
ΟΕΥ της Πρεσβείας, ώστε να προμηθευτούν την αίτηση, την
οποία πρέπει να συμπληρώσουν και στείλουν στη Πρεσβεία το
αργότερο μέχρι τις 04.03.2020 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο
e-mail atina@trade.gov.tr

Επιχειρηματική αποστολή στo KOCAELI - Κορδελιό
Τουρκίας 19-20 Μαρτίου 2020

της

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της
Τουρκίας στην Αθήνα, Μεταξύ των ημερομηνιών 19 - 20 Μαρτίου
2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση «KOCAELI COMATCHING BROKERAGE EVENT » από το KOCAELİ CHAMBER
OF INDUSTRY και στην Τουρκία – KOCAELI με την επιχορήγηση
του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην εκδήλωση προσκαλούνται
τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς: Αυτοκινητοβιομηχανία, μηχανήματα, ηλεκτρονικά και
κατασκευή. Παράλληλα με την εκδήλωση υπάρχει ειδική διοργάνωση
από το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες
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 ( 18 - 21 Μαρτίου 2020 ) το
Υπουργείο Εμπορίου 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 (18 - 21 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. Για περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://co-matching2020.b2match.io/ .
Λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο Εμπορίου της
Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που
κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από την Τούρκικη Πρεσβεία.
Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στην
Πρεσβεία της Τορκίας το αργότερο μέχρι τις 04.03.2020 στο e-mail :
atina@ticaret.gov.gr .

Επιχειρηματική Αποστολή στην
Τουρκίας 19-22 Μαρτίου 2020

Κωνσταντινούπολη

της

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της
Τουρκίας στην Αθήνα, μεταξύ των ημερομηνιών 19-22 Μαρτίου 2020
πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση “ ISTANBUL ΤOYS,
GAMES AND BABY FAIR 2020” από την εταίρια Τüyap Fuarcılık
στην Istanbul - Turkey με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων
των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: παιχνίδια,
Εξοπλισμοί νηπιαγωγείου, Εξοπλισμός και παιχνίδια για τη θάλασσα
και την πισίνα, Ηλεκτρονικά παιχνίδια, Σκούτερς, Ποδήλατα και
Αξεσουάρ κλπ. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Υπουργείο Εμπορίου Τουρκίας, η οποία διαρκεί
3 μέρες (18-21 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 (18-21
Μαρτίου 2020) το Υπουργείο Εμπορίου 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 (18-21 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. Για
περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα http://istanbuloyuncakfuari.com/en/. Λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο να μειώσει τον
αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε
προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από την Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να
επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική
αίτηση και να μας την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 04.03.2020 στο
φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail: atina@trade.gov.tr .

Επιχειρηματική
Αποστολή
στην
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 26-29 Μαρτίου
2020
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια
εταιρία, πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή
η
στην «18
Διεθνή Έκθεση για Αρτοποιεία,
Μηχανήματα Ζαχαροπλαστικής, Παγωτό, Σοκολάτα
και Τεχνολογίες» στην Κωνσταντινούπολη
και
καλύπτουν:Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 4* ή 5*
αστέρων για 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με
πρωινό. Β. Δωρεάν είσοδο στην έκθεση. Γ. Μεταφορά
από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο & επιστροφή.
Οι εταιρίες που επιθυμούν να επισκεφθούν την
ανωτέρω έκθεση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν
την επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν στο email fairs@etee.gr . Τα μέλη του Επιμελητηρίου
μπορούν να επισκεφτούν όσες εκθέσεις επιθυμούν
κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς δωρεάν. Για τις
εταιρίες οι οποίες δεν είναι μέλη του ΕΤΕΕ, θα
παρακαλούσα την καταβολή 70 ευρώ ανά άτομο η
120 ευρώ για 2 άτομα της ίδιας εταιρίας. Το ανωτέρω
ποσό αφόρα οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η
κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό
120002002011660. (IBAN: GR 64 0140 1200 1200
0200 2011 660). Για περισσότερες πληροφορίες: site:
www.etee.gr
, τηλ: 211 7000264-7, e-mail:
info@etee.gr , fairs@etee.gr .
Επιχειρηματική
Αποστολή
στην
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 02-05 Απριλίου
2020
Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, μεταξύ των
ημερομηνιών 02 - 05 Απριλίου 2020 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί
Διεθνή
Έκθεση
«AUTOMECHANIKA ISTANBUL» από την εταιρία
Messe Frankfurt και στην Τουρκία- İSTANBUL – 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: Ανταλλακτικά, Εξαρτήματα, Ηλεκτρονικά,
Αξεσουάρ, Επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτων.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση
από το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, το οποίο
διαρκεί 3 μέρες 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 ( 01 - 04 Απριλίου
2020) το Υπουργείο Εμπορίου 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 ( 01 - 04 Απριλίου 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. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://automechanikaistanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
.
Παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους
προτού λάβουν την τελική έγκριση από την Πρεσβεία
της Τουρκίας στην Αθήνα . Oι εταιρείες που θέλουν να
επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
την συνημμένη αίτηση και να μας την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 20.03.2020 στο e-mail
thessaloniki@trade.gov.tr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

82

04/03/2020,
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ», ΤΗΛ.231038-1080
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09/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020, ΤΗΛ.2310962140

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ
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16/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΤΗΛ.2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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16/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ», ΤΗΛ.22410 45318
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20/03/2020,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΣΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΑΡΚΟΥ
ΣΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΩΝ
ΟΔΩΝ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΑΣ», ΤΗΛ.2313 318453

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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27/03/2020,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», ΤΗΛ.2313-317535

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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03/04/2020,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»,ΤΗΛ.2132141216

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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03/04/2020,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ», ΤΗΛ.2313 317535

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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11/04/2020, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ», ΤΗΛ.00322-7076710

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ




ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»,

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΥΑΡ

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.

