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Τα ηνία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μετά
τον αδόκητο θάνατο του Παναγιώτη Παπαδόπουλου, ανέλαβε
ύστερα από σχετική ψηφοφορία, κατά το διοικητικό συμβούλιο
του επιμελητηρίου στις 16.04.2018, ο μέχρι πρότινος γενικός
γραμματέας, Αναστάσιος Καπνοπώλης. Ο κ. Καπνοπώλης,
αποτέλεσε την υποψηφιότητα της «Βιοτεχνικής Συμμαχίας»,
της παράταξης του Παναγιώτη Παπαδόπουλου, που
υπενθυμίζεται πως είχε εκλεγεί πρώτη κατά τις πρόσφατες
εκλογές του ΒΕΘ, με ποσοστό 66,58%, καταλαμβάνοντας 27
έδρες επί συνόλου 41.
Όπως τόνισε ο κ. Καπνοπώλης, στόχο του θα αποτελέσει η
καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των επιχειρηματιών - μελών
του ΒΕΘ καθώς και η ανάληψη δράσεων που στο επίκεντρο
τους έχουν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. «Ενωμένοι θα
συνεχίσουμε την πορεία που ξεκινήσαμε όταν επανεκλεγήκαμε
με πρόεδρο τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, έναν άνθρωπο
χαρισματικό, με όραμα και αστείρευτη διάθεση να προσφέρει
στα κοινά και να στηρίζει τον μικρομεσαίο επιχειρηματία»
ανέφερε κατά την τοποθέτηση του στο διοικητικό συμβούλιο
του
ΒΕΘ
ο
νέος
πρόεδρος
του
επιμελητηρίου,
υπογραμμίζοντας πως «θα συνεχίσουμε δυναμικά τις
προσπάθειες προς όφελος του επιχειρείν, που πλήττεται με
σφοδρότητα όλα τα χρόνια της κρίσης».
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Π. Παπαδόπουλου
Ενός λεπτού σιγή, τηρήθηκε κατά το διοικητικό συμβούλιο της
η
16 ς Απριλίου 2018, που ήταν το πρώτο μετά τον
αιφνιδιαστικό θάνατο του Παναγιώτη Παπαδόπουλου, για τον
οποίο οι παριστάμενοι εκφράστηκαν με τα θερμότερα λόγια για
τον ακέραιο χαρακτήρα, την ουσιαστική και μαχητική συμβολή
του στα κοινά και τον επιμελητηριακό θεσμό αλλά και την
επιχειρηματική του δυνατότητα.
Τη θέση του αείμνηστου προέδρου του ΒΕΘ καταλαμβάνει η
αρτοποιός, Έλσα Κουκουμέρια.
Ποιος είναι ο Αναστάσιος Καπνοπώλης
Ο νέος πρόεδρος του ΒΕΘ, με μακρά πορεία στο διοικητικό
συμβούλιο του επιμελητηρίου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Το Δεκέμβριο του 2017 εξελέγη γενικός γραμματέας του ΒΕΘ.
Ο κ. Καπνοπώλης, είναι ένας από τους δύο ιδρυτές της
κατασκευαστικής εταιρείας INOX STEEL TECHNICAL, που
δραστηριοποιείται
στον
τομέα
των
μηχανολογικών
κατασκευών για τη βιομηχανία γάλακτος και τροφίμων και
εδρεύει στη Σίνδο.

Οδηγίες
συμπλήρωσης
εντύπου
Ε3
(Κατάσταση
Οικονομικών
Στοιχείων
από
Επιχειρηματική
Δραστηριότητα)
και
Κατάστασης
Φορολογικής
Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.
Με την ΠΟΛ. 1072/16.04. 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχονται Οδηγίες για τη
συμπλήρωση του
εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών
Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης
Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.
Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 2103375315, 2103375312,
email: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr , d12.b@yo.syzefxis.gov.gr ,
Url: www.aade.gr
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10% έκπτωση στα τιμολόγια της ΕΥΑΘ
για τους επιχειρηματίες ζητά το ΒΕΘ
Την ανάγκη έκπτωσης των λογαριασμών νερού, τουλάχιστον
κατά 10%, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πρόσφατη
πολυήμερη διακοπή υδροδότησης της Θεσσαλονίκης, αλλά
και τη λήψη μέτρων προκειμένου να μη ζήσουμε εκ νέου, εν
μέσω καλοκαιρινής περιόδου, το «μαρτύριο της σταγόνας»
επεσήμανε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης κατά τη διάρκεια
πρωινής συνάντησης με τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της ΕΥΑΘ, Γιάννη Κρεστενίτη και τον α΄
αντιπρόεδρο της εταιρείας Γιάννη Παπαϊωάννου.
«Η πολυήμερη διακοπή της υδροδότησης της Θεσσαλονίκης
μετά τη θραύση του αγωγού της Αραβησσού, δημιούργησε
σειρά επιπτώσεων στην καθημερινότητα πολιτών και
επιχειρηματιών, ενώ λειτούργησε δυσφημιστικά για μία πόλη
που προσπαθεί να βρει το βηματισμό της αναφορικά με τον
τουρισμό» ανέφερε ο κ. Καπνοπώλης, ενώ τόνισε πως το
ΒΕΘ «δέχθηκε σειρά παραπόνων από μέλη του
Επιμελητηρίου, τα οποία ζημιώθηκαν από το γεγονός πως η
Θεσσαλονίκη ‘στέγνωσε’ για έξι ημέρες».
«Δεδομένου πως αυτό που συνέβη σε συναδέλφους, ήταν
άδικο και προστέθηκε στη σειρά προβλημάτων που
αντιμετωπίζει το επιχειρείν της πόλης, θα πρέπει να εξεταστεί
έκπτωση των λογαριασμών νερού τουλάχιστον κατά 10% σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη διακοπή της
υδροδότησης» σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «δεδομένης
της παλαιότητας του συγκεκριμένου αγωγού, η ΕΥΑΘ θα
πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για συντήρηση
και λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης
προκειμένου να μην ξαναζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις με
αυτή που βιώσαμε στα τέλη του προηγούμενου μήνα».
Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε, να υπάρχει στενότερη
επαφή μεταξύ της ΕΥΑΘ και των επιμελητηρίων καθώς και
αλληλοενημέρωση σχετικά με θέματα της εταιρείας που
επηρεάζουν την καθημερινότητα των επιχειρηματιών.

Άνοιξε το σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Στη διάθεση του κοινού τέθηκε το βράδυ της Τετάρτης
(18.04.2018)
ο μηχανισμός υποβολής των φετινών
φορολογικών δηλώσεων. Από την υπηρεσία οι περίπου 6,3
εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα μπορούν να υποβάλλουν την
αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την
τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια
έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο
Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης
περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών
στοιχείων
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα).
Οι
φορολογούμενοι μπορούν επίσης να δουν και να εκτυπώσουν
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους και τα αντίστοιχα
εκκαθαριστικά
σημειώματα
/
πράξεις
διοικητικού
προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.

Πληρωμή φόρων μέσω καρτών
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ εντός των προσεχών
ημερών, αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως της απόφασης, που υπέγραψε ο Διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής, μέσω της οποίας η ΑΑΔΕ θα παρέχει στους
φορολογουμένους
τη
δυνατότητα
να
πληρώνουν
βεβαιωμένες αρρύθμιστες οφειλές, Φυσικών και Νομικών
προσώπων, με τη χρήση καρτών πληρωμών.Η πληρωμή θα
πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας, "Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση" του TAXISnet, στη διαδικτυακή πύλη της
Α.Α.Δ.Ε., www.aade.gr .Με τη νέα παρεχόμενη υπηρεσία,
είναι δυνατή η πληρωμή πολλών οφειλών σε μία συναλλαγή,
και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι οφειλές πιστώνονται
άμεσα.

Eνημέρωση για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR).

Με την ΠΟΛ. 1073/17.04.2018 της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχονται οδηγίες για την
άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 397 και 398
παρ.1 του ν. 4512/2018 ως προς την κοινοποίηση εντολών
ελέγχου. Επιστολή από την εφορία, παράλληλα με εντολή
ελέγχου, θα λάβουν μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο οι
επιχειρήσεις με εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Με την
επιστολή θα ενημερώνονται ότι
μπορούν μέχρι την
κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού
του φόρου που θα προκύψει από τον έλεγχο να υποβάλουν
εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις ή
υποθέσεις αυτές. Όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις
θα έχουν έκπτωση στα πρόστιμα ή τον πρόσθετο φόρο έως
40% με την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν την οφειλή
εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου.
Περισσότερες
πληροφορίες
:
Τηλ.
2103375204,
2103375815, email: d.eleg@mofadm.gr , Url: www.aade.gr

Με τον
νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τίθεται σε εφαρμογή στις 25
Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ. Ο Κανονισμός επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων
στους υπεύθυνους επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις
βασικές αρχές και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας
στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων και
την αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος
φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή
του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων. Ο Κανονισμός εκδόθηκε στις
27/4/2016 και θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς
και επιχειρήσεις των κρατών μελών στις 25/5/2018. Ο
κανονισμός αφορά όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις,
καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών της
ΕΕ ή νομίμως κατοικούντων στην ΕΕ. Ισχύει δε αυτόματα και
δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο. Οι φορείς και οι
επιχειρήσεις για την εν λόγω υποχρέωση τους θα πρέπει να
ενημερωθούν σε πολύ σύντομο χρόνο. Η εφαρμογή του
Κανονισμού από τον Μάιο του 2018, σε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο
πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τον Κανονισμό, και με
υποχρεωτικό χαρακτήρα, ιδίως για τους φορείς του Δημοσίου,
επιβάλλει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες, προς
επίτευξη της κανονιστικής συμμόρφωσης, της βελτίωσης και
καλύτερης απόδοσης των διαδικασιών, αλλά και
της
προστασίας, από αστικές και διοικητικές
κυρώσεις.
Πληροφορίες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο:
+30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
, ηλεκτρονική ιστοσελίδα
www.dpa.gr .

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών
δανειοληπτών τ. ΟΕΚ στο www.oaed.gr

Eπιστημονική ημερίδα "Προωρότητα & νεογνά υψηλού
κινδύνου - Ολιστική διαθεραπευτική παρέμβαση" - ΕΛΕΠΑΠ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παροχή
οδηγιών για την κοινοποίηση εντολών
ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
397 και 398 παρ.1 του ν. 4512/2018 (τ.Α΄5) αναφορικά με
την τροποποίηση των άρθρων 18,19 και 72 παρ. 18 του
ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής ΔιαδικασίαςΚ.Φ.Δ., τ. Α΄170).

Τέθηκε σε λειτουργία στο portal του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr ) η νέα
ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να
υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης
52246/3173/26.01.18 για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής
ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών στους
οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ.
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ). Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στον τηλεφωνικό αριθμό 11320 (τηλεφωνικό κέντρο ΟΑΕΔ).

Oι μικροπιστώσεις και το ΚΕΠΑ στο Balkans Money
Show 2018
Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης –
Κ.Ε.Π.Α. σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με
τίτλο:«Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Εργαλεία Στήριξης της
Επιχειρηματικότητας» που επιμελήθηκαν τα Κέντρα
Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, στο
πλαίσιο διεξαγωγής του Balkans Money Show 2018. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Απριλίου
2018 και ώρες 18:00 – 20:00 στην Αίθουσα EPHESUS III
του ξενοδοχείου Hyatt στην Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι
ελεύθερη.

Η ΕΛΕΠΑΠ –Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως
Αναπήρων Προσώπων συμπλήρωσε 80 χρόνια συνεχούς
λειτουργίας και προσφοράς στα παιδιά και τους ενήλικες με
αναπηρία, αλλά και τις οικογένειές τους. Στα πλαίσια του
εορτασμού των 80 χρόνων λειτουργίας της ΕΛΕΠΑΠ και του
συνεχούς επιστημονικού έργου που επιτελεί, διοργανώνει
επιστημονική ημερίδα με θέμα: "Προωρότητα & νεογνά υψηλού
κινδύνου - Ολιστική διαθεραπευτική παρέμβαση" με συμμετοχή
διακεκριμένων Επιστημόνων. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 21 Απριλίου 9:30-14:30, στο Συνεδριακό Κέντρο της
Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14).
Περισσότερες
πληροφορίες: Τηλ. 2310318218 & 2310318228, fax 2310318211,
email: info_thes@elepap.gr , site: www.elepap.gr

Επιχειρηματικότητα και Εταιρίες Συλλογικής Διαχείρισης
Πνευματικών Δικαιωμάτων Μουσικών Έργων κλπ.
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, σας προσκαλεί στην Ανοιχτή
Συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με μοναδικό θέμα το
φλέγον ζήτημα: «Επιχειρηματικότητα και Εταιρίες Συλλογικής
Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Μουσικών Έργων κλπ».
Κεντρικός Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ.
Στυλιανός Μωραΐτης και Συντονιστής της Κ.Ε.Ε.Ε. περί
Πνευματικών Δικαιωμάτων, την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, ώρα
20:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
(Αραβαντινού 5ε - Ιωάννινα).Είσοδος Ελεύθερη.

Hμερίδα ελαιολάδου και παρουσίαση για το σήμα
ποιότητας Κερκυραϊκής κουζίνας
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με τον κο Νίκο
Κατσαρό,
Διευθυντή
τμήματος
Διατροφολογίας
NewYorkCollege, πρώην Πρόεδρο του ΕΦΕΤ, τον κο
Απόστολο Καρούμπη, Κλινικό Διαιτολόγο – Διατροφολόγο,
την Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας, την Λέσχη
Αρχιμαγείρων και Ζαχαροπλαστών Ιονίων Νήσων, την
Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων
Κέρκυρας
και
το
ΙΕΚ
Κέρκυρας
Τουριστικών
Επαγγελμάτων σας προσκαλεί στην Ημερίδα Ελαιόλαδου
που διοργανώνεται στις 21/04/2018 ημέρα Σάββατο και
ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2 , 2ος όροφος. Για
περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
στο
6988017784 (Καρούμπη Έλενα, μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου
Κέρκυρας).

Εκδήλωση στις Θεματικές Βραδιές του ΙΜΧΑ
Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου στα πλαίσια των
Θεματικών Βραδιών σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 στις 19:00, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιδρύματος «Βασίλειος Λαούρδας» , Μεγ.
Α
ος
Αλεξάνδρου 31 , 3 όροφος με ομιλητές τους: Ιωάννη Αντωνίου,
Καθηγητή του τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ. Η διάκριση
προσβασιμότητας και πρακτικής αξιοποίησης της πληροφορίας,
Γεώργιο Γριτζά, Επικ .Καθηγητή του τμήματος μηχανικών,
Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ., η οικονομία των κοινών και η
συμβολή της στην κοινωνική ευημερίας. Συντονιστής: Γρηγόριος
Zαρωτιάδης, Αν. Καθηγητής του
τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, Α.Π.Θ., Κοσμήτορα της σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ : +30
2310830225, φαξ: 2310831429 E-mail: imxa@imxa.gr .

Το Σάββατο στο ΕΒΕΧ | Ενημερωτικό σεμινάριο για
θέματα ΦΠΑ των επιχειρήσεων

Ημερίδα με τίτλο: "Υγεία και ασφάλεια στην εργασία για τους
νέους: σωστό ξεκίνημα"

Ενημέρωση σε θέματα ΦΠΑ των επιχειρηματιών και των
ου
Λογιστών Φοροτεχνικών, είναι ο βασικός άξονας του 2
ενημερωτικού σεμιναρίου που διοργανώνει το Σάββατο 21
Απριλίου το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελεύθερων
Επαγγελματιών. Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι αλλαγές
που έχουν επέλθει το τελευταίο έτος και θα αναλυθούν όλα
τα θέματα της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων
του Νομού Χανίων. Ειδικότερα θα αναλυθούν : Επίκαιρα
θέματα ΦΠΑ – Αλλαγές στη Νομοθεσία . Συναλλαγές με
κράτη μέλη της Ε.Ε. (ενδοκοινοτικές και μη συναλλαγές).
Συναλλαγές με τρίτες χώρες (εισαγωγές και εξαγωγές).
Τόπος φορολογίας (άρθρα 13,14,15). Ειδικό καθεστώς
(άρθρα 39, 39Α,39Β). Ειδικό καθεστώς αγροτών (άρθρο
41). Ξενοδοχεία Υποχρεώσεις ΦΠΑ . Ειδικό καθεστώς
πρακτορείων (άρθρο 43). ΦΠΑ στις προγραμματικές
συμβάσεις, στις εμπορικές πράξεις του δημοσίου και η
υποχρέωση απόδοσης του φόρου από το δημόσιο.
Περιπτώσεις στρέβλωσης του Ανταγωνισμού. Επιστροφή
του φόρου (άρθρο 34). Παραγραφή του φόρου (άρθρο 57).
Το σεμινάριο στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει όποιος
ενδιαφερόμενος επιθυμεί θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί με τις
εγγραφές και θα λήξει στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος
Ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ: 28210
52329, Fax: 28210 28307, E-mail: epimel@chania-cci.gr
Website: www.chania-cci.gr .

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία,
σας προσκαλεί σε ημερίδα με τίτλο: "Υγεία και ασφάλεια στην
εργασία για τους νέους: σωστό ξεκίνημα". Η ημερίδα θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και
ώρα 9.00, στον 3ο όροφο του Ινστιτούτου (Λιοσίων 143 & Θειρσίου
6). Λόγω περιορισμένων θέσεων παρακαλούμε δηλώστε
συμμετοχή: κα Δ. Βενέτη, E: veneti@elinyae.gr, T: 210-8200136, κα
Ε. Ζαρέντη, E: zarenti@elinyae.gr, T: 210-8200199. Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=263&item_id=1289
6

Ημερίδα με θέμα «Κοινές Δράσεις ΟΤΑ για την
Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιριακών Υποδομών
τους»
Την Τετάρτη 25 Απριλίου και ώρα 11.30 π.μ., ο Δήμος
Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.,
διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Κοινές Δράσεις ΟΤΑ για
την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιριακών Υποδομών
τους» που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς (οδός
Καραμαούνα 1, Καλαμαριά). Η Ημερίδα διοργανώνεται στο
πλαίσιο του έργου «ENERJ- Joint Actions for Energy
Efficiency» του προγράμματος INTERREG MED, το οποίο
υλοποιείται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με
τους Δήμους Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας- Χορτιάτη.
Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη της
συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ, για την υλοποίηση κοινών
δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτήρια.
Δήλωση
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο
https://anatoliki.us14.listmanage.com/subscribe?u=4f21474dac6272d972ad2cb05&i
d=eadf1c351f . Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ :2310
463930, φαξ: 2310 486203, site: http://www.anatoliki.gr

Ημερίδα με θέμα «Εθνική Συνεννόηση: παρόν και μέλλον».
Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) έχει καθιερώσει από ετών
τον διακομματικό διάλογο, στον οποίο προσκαλεί πολιτικές
προσωπικότητες του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για
να διατυπώσουν τις θέσεις τους πάνω στο θέμα που συζητείται
κάθε φορά. Σκοπός είναι να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους,
αλλά και με άλλα αρμόδια πρόσωπα του δημόσιου, του
ακαδημαϊκού και του κοινωνικού χώρου, προκειμένου να
διαπιστωθεί ο εκάστοτε δυνατός βαθμός
σύγκλισης, να
υποβοηθηθεί η μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση και να εξαχθούν
συμπεράσματα χρήσιμα για την πορεία του Έθνους. Με βάση τον
παραπάνω προβληματισμό, σας προσκαλούμε στην Ημερίδα που
θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ , το Σάββατο, 28
Απριλίου 2018, με θέμα Ημερίδα με θέμα «Εθνική Συνεννόηση:
παρόν και μέλλον», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Πρόγραμμα.
Την Ημερίδα συνδιοργανώνουν η περιφέρεια Κρήτης, η
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης ( ΠΕΔ) και η ΟΑΚ. Για
περισσότερες πληροφορίες: τηλ: +30 28240 22245, 22500, φαξ:
+30 28240 22060 E-mail: oac@otenet.gr, site: http://www.oac.gr

Δωρεάν εξιδεικευμένο σεμινάριο Εξαγωγών
Τρόφιμα , Είδη Διατροφής και Κρασί

για

Λάδι,

Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με
τη
MANAGER’S OFFICE σας προσκαλεί, σε ένα Δωρεάν
Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Εξαγωγών που θα διεξαχθεί στο Hyatt
Regency Hotel Thessaloniki αποκλειστικά για Τρόφιμα, Ποτά,
Λάδι : Εφαρμοσμένες Εξαγωγικές Διαδικασίες σε: Τρόφιμα, Ποτά,
Λάδι την Kυριακή 29/04/2018, 14:00 - 17:00, στην αίθουσα
EPHESUS II στα πλαίσια του Money Show. Για την παραλαβή της
προσωπικής σας πρόσκλησης
απευθυνθείτε στο σύνδεσμο
https://www.eventbrite.com/e/eu-usa-china-tickets-44788039231

Πρόσκληση
ενημερωτική
εκδήλωση
με
τίτλο
"Επιχειρησιακή Ηγεσία & Δεξιότητες Coaching. Πως
συνδυάζονται και τι εξασφαλίζουν"
Το μέλος Οργανισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
BUSINESS MENTALITY κα. Καλλιόπη Γκόρη μας προσκαλεί
στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Money Show στην
ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο "Επιχειρησιακή Ηγεσία &
Δεξιότητες Coaching. Πως συνδυάζονται και τι εξασφαλίζουν",
Κυριακή 29/04 14:00-16:00, Hyatt Regency Thessaloniki
αίθουσα Board Room. Είσοδος Ελεύθερη.
6ος Κύκλος Προγράμματος Innovation and
Thinking in Mobile Applications and Services

Design

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Samsung Electronics
Hellas, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος
(ΣΕΚΕΕ) και ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS powered
by Samsung ανακοινώνουν την έναρξη του 6ου κύκλου του
προγράμματος “Innovation and Design Thinking in Mobile
Applications and Services”. Έπειτα από πέντε επιτυχημένους
κύκλους του προγράμματος και πάνω από 100 απόφοιτους,
ξεκινούν οι αιτήσεις για την συμμετοχή στον 6ο κύκλο.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο :
https://eltrun.gr/author/webmaster/

eLearning Προγράμματα Πωλήσεων από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έναρξη 30 Απριλίου 2018, εγγραφές έως 24 Απριλίου 2018.
Αποτελεσματικές πωλήσεις 1 : Ο Επαγγελματίας
πωλητής: Η επιτυχημένη πώληση έχει συγκεκριμένα στάδια
εμπλοκής του πωλητή με τον πελάτη καθένα από τα οποία
απαιτεί εξειδικευμένες ενέργειες και χειρισμούς από την
πλευρά του πωλητή. Το πρόγραμμα εξοικειώνει τον
σπουδαστή με όλα τα στάδια του κύκλου πώλησης ξεκινώντας
από την προσέγγιση του πελάτη/ άνοιγμα της πώλησης μέχρι
τη δέσμευση του πελάτη/ κλείσιμο της πώλησης.
Αποτελεσματικές πωλήσεις 2: Ο Πωλητής Σύμβουλος: To
πρόγραμμα παρουσιάζει την ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας
διαφορετικής φιλοσοφίας πώλησης, προσέγγιση η οποία
εδράζεται στην απαίτηση των πελατών ο σημερινός πωλητής
να λειτουργεί ως σύμβουλος για αυτούς βοηθώντας να
δώσουν τις βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα τους. Key
Account Management : Με την ολοκλήρωση του
συγκεκριμένου
προγράμματος
οι
συμμετέχοντες
θα
κατηγοριοποιούν τους πελάτες τους ανάλογα με τη στρατηγική
σημασία που έχουν για την εταιρεία τους, θα διαμορφώνουν
ένα αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο πελατών Key Account και
θα εδραιώνουν ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες που έχουν
χαρακτηρίσει ως Key Accounts. Στο πρόγραμμα μπορούν να
συμμετάσχουν:Απόφοιτοι και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να
απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του
προγράμματος. Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις. Τηλ.
Επικοινωνίας:
210
8203753
(09.00-16.00),
Email:
secretary@elearning.aueb.gr
,
ιστοσελίδα
:
https://elearning.aueb.gr

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ- Κάλεσμα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις
για Συμμετοχή στην Ανοικοδόμηση του Ιράκ
H Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών προώθησε στο ΒΕΘ κάλεσμα του ΑραβοΕλληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως προς τις
ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος
στην ανοικοδόμηση του Ιράκ, με την ευκαιρία του 3ου ετήσιου
Ιρακινο-Ευρωπαϊκού
Φόρουμ
Επιχειρηματικότητας
&
Επενδύσεων που θα διεξαχθεί στις 11 & 12 Ιουλίου στην
Αθήνα. Συγκεκριμένα: Επί τη ευκαιρία του 3ου Ετήσιου
Ιρακινο-Ευρωπαϊκού
Φόρουμ
Επιχειρηματικότητας
&
Επενδύσεων που θα διεξαχθεί τις 11 & 12 Ιουλίου στην
Αθήνα, και σε συνέχεια των προσπάθειών του προς την
σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας - Ιράκ σε όλα
τα επίπεδα, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και
Αναπτύξεως, σε συνεργασία με τους βασικούς εταίρους του
στο Φόρουμ, το Επιμελητήριο της Βαγδάτης και το
Επιμελητήριο του Ερμπίλ, απευθύνει κάλεσμα στις ελληνικές
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην
ανοικοδόμηση του Ιράκ, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για
μεταφορά
τεχνολογίας
και
τεχνογνωσίας
και/ή να
συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες με Ιρακινούς ομολόγους τους.
Κατόπιν λήψης των πληροφοριών των ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, σε
συντονισμό με τους δύο βασικούς εταίρους του στο φόρουμ,
το Επιμελητήριο Βαγδάτης και το Επιμελητήριο του Ερμπίλ,
θα εξασφαλίσει πως τα στοιχεία των επιχειρήσεων θα
μεταβιβαστούν στα μέλη των ιρακινών επιμελητηρίων, ώστε
να ξεκινήσουν διαδικασίες διαπραγμάτευσης, με σκοπό θετικά
και προσοδοφόρα αποτελέσματα πριν τη σύγκλιση του
παραπάνω φόρουμ τον Ιούλιο του 2018. Νέα Προθεσμία
υποβολής
των
στοιχείων
των
ενδιαφερόμενων
η
επιχειρήσεων είναι η 27 Απριλίου 2018. Για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το
Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο: Τηλ. (+30) 2106711210 (+30)
2106726882, (+30) 2106773428, Fax. (+30) 2106746577,
Email:
chamber@arabgreekchmaber.gr,
site:
www.arabhellenicchamber.gr

APhF: 18 ATHENS PHOTO FESTIVAL
Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, στο πλαίσιο των δράσεών
του για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής φωτογραφίας,
απευθύνει πρόσκληση σε νέους φωτογράφους και καλλιτέχνες
που χρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο να καταθέσουν τις
προτάσεις τους για συμμετοχή στην έκθεση Νέοι Έλληνες
Φωτογράφοι 2018. Η πρόσκληση απευθύνεται σε
δημιουργούς, ηλικίας έως 35 ετών, από την Ελλάδα και την
Κύπρο και το θέμα είναι ελεύθερο.Η έκθεση θα
πραγματοποιηθεί στο μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Οδού
Πειραιώς) από τις 6 Ιουνίου έως 29 Ιουλίου, στο πλαίσιο του
Athens Photo Festival 2018. Οι δηλώσεις συμμετοχής και το
φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις
2 Μαΐου 2018. Η κατάθεση του υλικού γίνεται σε ψηφιακή
μορφή, μέσω του δικτυακού τόπου του Athens Photo Festival.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά
με την πρόσκληση συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο τηλέφωνο 210 9211
751 ή μέσω e-mail στο contact@photofestival.gr

Εμπορική αποστολή Ιρακινών Επιχειρηματιών
Εκδήλωση συναντήσεων Β2Β, 24 & 25 Απριλίου 2018
Στις 24 & 25 Απριλίου θα βρίσκονται στην Αθήνα μια ομάδα Ιρακινών επιχειρηματιών με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών με
αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις. Την αποστολή οργανώνει το IBU (International Business Union του Ιράκ) σε συνεργασία με την
Global Greece. Η αποστολή προβλέπει εξατομικευμένες και προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ Ιρακινών και Ελλήνων
επιχειρηματιών. Οι κλάδοι ενδιαφέροντος είναι οι εξής: Τρόφιμα, Πετρελαιοειδή, Χρώματα και ασφαλτικά, Εξοπλισμοί Ξενοδοχείων,
Ιατρικά Εφόδια. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής : τηλ: +30 2310474191 φαξ: +30 2310474192 e-mail:
info@globalgreece.gr , site: www.globalgreece.gr

η

Πρόσκληση στην 5 Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας –
Patras IQ 2018
η

Πρόσκληση στην 5 Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας –Patras
IQ 2018 που θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Απριλίου
στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ» Πατρών. Η διοργάνωση
της έκθεσης τελεί υπό την αιγίδα επτά θεσμικών φορέων: των
Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Ανώτατου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας. Η
έκθεση PatrasIQ καθιερώνεται ως η διαρκής συνάντηση
διασύνδεσης της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας με την
επιχειρηματικότητα, με βασικό στόχο την ανάπτυξη νέων και την
βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών που
φιλοδοξούν να καταλάβουν μερίδιο στην εθνική και παγκόσμια
αγορά. Οραματικός στόχος για τους διοργανωτές της έκθεσης
είναι η διεύρυνσή της σε πανελλήνιο και διεθνές γεγονός, με
πολλαπλές θετικές επιδράσεις τόσο στην συγκράτηση του
πλούσιου ερευνητικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας
μας όσο και συνολικά στην ανάπτυξη της τοπικής περιφερειακής
και εθνικής οικονομίας.. Για περισσότερες πληροφορίες:
Επιμελητήριο Αχαϊας: τηλ. 2610 277679, 2610 277779, φαξ.
2610 276519, E-mail: grammateia@e-a.gr

Διοργάνωση Εθνικής Συμμετοχής στην 1η Διεθνή έκθεση
Εισαγωγών Κίνας – 1st CHINA
Ο οργανισμός Enterprise Greece, στο πλαίσιο της ενίσχυσης
της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης
των Ελληνικών εξαγωγών, ανέλαβε τη διοργάνωση της εθνικής
συμμετοχής στην «1η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών στην Κίνα», η
οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σαγκάη, από 5 έως 10
Νοεμβρίου 2018. Στόχος της «1st CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO»
είναι η δημιουργία νέων καναλιών
συνεργασίας με χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο,
εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την Κίνα πιο ανοιχτή στην
απελευθέρωση του εμπορίου. Η Διεθνής Έκθεση αποτελεί την
υλοποίηση της επίσημης ανακοίνωσης του Προέδρου της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Xi Jinping, τον Μάιο του 2017
στο Belt and Road Φόρουμ για τη Διεθνή Συνεργασία,
φιλοξενείται από το Υπουργείο Εμπορίου και τις τοπικές Αρχές
της Σαγκάης, υποστηρίζεται από παγκόσμιους Οργανισμούς,
όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και διοργανώνεται
από το China International Import Export Bureau και το National
Exhibition and Convention Centre of Shanghai. Ο εκθεσιακός
χώρος, National Exhibition and Convention Centre of Shanghai,
θα έχει τρείς θεματικές ενότητες παρουσίασης: Εθνικές
συμμετοχές, Προϊόντα και Υπηρεσίες .Η
πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για συμμετοχή στις θεματικές
ενότητες των προϊόντων και των υπηρεσιών, είναι αναρτημένη
στην
ιστοσελίδα
του
Οργανισμού:
https://www.enterprisegreece.gov.gr/eksagoges/programmadrashs/ekthesiako-programma/1st-china-international-import%CE%B5xposition . Oι σχετικές αιτήσεις συμμετοχής θα
πρέπει να υποβληθούν , έως τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018.Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα
Φωτεινή Νάκου, για τους κλάδους Τροφίμων – Ποτών και
Υπηρεσιών (τουρισμός/πολιτιστική βιομηχανία/IT), τηλ: 210 33
55 727, Ε. f.nakou@enterprisegreece.gov.gr και με την κα Ζωή
Λέγγα για τους υπόλοιπους κλάδους (δομικά, καταναλωτικά και
βιομηχανικά
προϊόντα)
τηλ:
210
3355798,
Ε.
z.legga@enterprisegreece.gov.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα-Πεκίνο-SAVE THE
DATE «GREEK INVESTMENT FORUM- BEIJING»,
ΠΕΚΙΝΟ, Κίνα, 18-24 Ιουνίου 2018
Ο κ. Γιώργος Φλωράς BELT AND ROAD ASSOCIATES
LIMITED, MANAGING PARTNER μας ανακοίνωσε την
διεξαγωγή της επιχειρηματικής αποστολής στο Πεκίνο της
Κίνας στις 18-24 Ιουνίου 2018. Βασικός στόχος της
επιχειρηματικής αποστολής είναι η επικοινωνία με Κινέζους
επενδυτές και η προώθηση της Ελλάδας ως επενδυτικό
προορισμό. Σε συνέχεια της επιτυχημένης επιχειρηματικής
αποστολής στο Xi’an της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2017
(http://www.beltandroadassociates.com/xi-an-investmentforum.html) και με την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε,
πηγαίνουμε τώρα στην πρωτεύουσα της Κίνας, στην καρδιά
του επενδυτικού κόσμου, εκεί που λαμβάνονται οι μεγάλες
αποφάσεις. Επικεφαλής της Ελληνικής Αποστολής θα είναι ο
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και
Ενημέρωσης κ. Νίκος Παππάς. Κεντρικός πυλώνας της
αποστολής θα είναι η Ημερίδα «2nd GREEK INVESTMENT
FORUM» που θα διοργανωθεί στις 21 Ιουνίου στο Πεκίνο.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα διεξαχθούν σειρά από
ομιλίες αναφορικά με την Ελλάδα ως τόπο επενδυτικού
ενδιαφέροντος καθώς και σειρά παρουσιάσεων Κλάδων της
Ελληνικής Οικονομίας που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον
για τους ξένους επενδυτές όπως (υπό διαμόρφωση):
Ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιας Περιουσίας, Τουρισμός και αγορά
Ακινήτων, Υποδομές, Ενέργεια, Ορυκτός Πλούτος,
Μεταφορές και Logistics, Φαρμακευτική Βιομηχανία,
Αγροδιατροφικός Τομέας. Πρόγραμμα παροχής άδειας
παραμονής GOLDEN VISA, Καινοτομία, Τεχνολογία,
Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα
διεξαχθούν σειρά από 1-on-1 συναντήσεις ανάμεσα σε
ενδιαφερόμενους Κινέζους επενδυτές και σε επιχειρήσεις
που επιθυμούν να προωθήσουν το επιχειρηματικό τους
σχέδιο αναζητώντας επενδυτικά κεφάλαια. Εάν ενδιαφέρεστε
να συμμετάσχετε στην Επιχειρηματική Αποστολή καθώς και
στο «2nd GREEK INVESTMENT FORUM», πρέπει να
στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα έως τις 30/4/2018 στην
διεύθυνση gfloras@beltandroadassociates.com
ή να
καλέσετε τηλεφωνικά στο 6974910050 (Γιώργος Φλωράς).
Οι θέσεις στην Ελληνική αποστολή είναι περιορισμένες.
Το κόστος συμμετοχής για κάθε μέλος της αποστολής
ανέρχεται στα 1.750€ (χίλια επτακόσια πενήντα ευρώ το
άτομο. Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία. Γιώργος
Φλωράς BELT AND ROAD ASSOCIATES LIMITED,
MANAGING
PARTNER,
email:
gfloras@beltandroadassociates.com, tel. +306974910050
www.beltandroadassociates.com

BALKAN SMECONFERENCE- SOFIA 2018
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Αθήνα σας
προσκαλεί στο συνέδριο BALKAN SMECONFERENCESOFIA 2018, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου
2018 στο
Musala Hall – Hilton Hotel, στη Σόφια. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τη
Βουλγαρική Προεδρία της ΕΕ.. Αν έχετε προβλήματα με τη
μεταφορά ή διαμονή, μπορείτε να καλέσετε στο +359 895
575744 ή να γράψετε στο events@ubclubs.eu. Όλα τα έξοδα
ταξιδίου και τα καταλύματα πρέπει να καλύπτονται από τους
συμμετέχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Συνέδριο:
τηλ:
+359
895
575
744,
E-mail:
events@ubclubs.eu , επίσημο site της UBC www.ubclubs.eu
ή τη σελίδα του facebook : United Business Clubs Βουλγαρία

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας
Το Τούρκικο Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 09-12 Μαΐου 2018 πρόκειται να
th
πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση «7 ISTANBUL HUNTING
ARMS & OUTDOOR EXPO» από τη εταιρεία “Efem Fuarcilik”
και στην Τουρκία - ISTANBUL - στο Istanbul Fair Center- με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: Είδη ένδυσης, κυνηγητικά
όπλα-σκυλιά, ιδιωτική ασφάλεια, εξοπλισμός κάμπινγκ,
εξοπλισμός αλιείας. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομιών της Τουρκίας, το
οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (09-12 Μαΐου
2018) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (09-12 Μαΐου 2018)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν
να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι
τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην
έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο
να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
τη σχετική αίτηση μέχρι τις 20/04/2018 στο φαξ: 2310254448 ή
στο
email: selanik@ekonomi.gov.tr.
Για
περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ. 2310254460, φαξ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://ifwedding.izfas.tr/home

Επιχειρηματικά Νέα
ΠΓΔΜ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το Ενημερωτικό
Δελτίο Νο 15, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων (ΟΕΥ) στα Σκόπια, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις
οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας

της

Ελλάδος

στο

Βουκουρέστι

απέστειλε

Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Έρευνα αγοράς για τον τομέα
ετοίμων ενδυμάτων και υποδημάτων στη Ρουμανία». Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βουκουρέστι

( www.agora.mfa.gr ) , email: ecocom-

bucharest@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
THESSALONIKI TUNING SHOW - AYTO MOTO WORLD
Πόλη: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ημερομηνία: 27-29 Απριλίου 2018
Εκθέματα: βελτίωση και αναβάθμιση αυτοκινήτων,
ανταλλακτικά, εξοπλισμός ήχου, αγωνιστικά αυτοκίνητα
Πληροφορίες: site: www.thessalonikituningshow.gr, τηλ.:
2310 330500, e-mail: info@thessalonikituningshow.gr
ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Πόλη: ΔΕΘ- Helexpo (Περίπτερο 12) Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ημερομηνία: 28 Απριλίου- 6 Μαΐου 2018
Εκθέματα: Τοπικά προϊόντα & Υπηρεσίες. Πληροφορίες:
Site: http://pagritiaekthesi.gr/ , τηλ: 2810 213318, e-mail:
info@pagritiaekthesi.gr
43H KASTORIA NITERNATIONAL FUR FAIR
Πόλη: Καστοριά, Ελλάδα
Ημερομηνία: 03-06 Μαΐου 2018
Εκθέματα: γουναρικά
Πληροφορίες: site: www.furfairkastoria.com , τηλ:, e-mail:
info@akf.gr , kastfair@otenet.gr
PROKAT HOME
Πόλη: Αθήνα, Ελλάδα
Ημερομηνία: 03-06 Μαΐου 2018
Εκθέματα: προκατασκευασμένες & σπονδυλωτές κατοικίες,
μετακινούμενα σπίτια
Πληροφορίες: Site: www.prokathomeexpo.eu, E-mail:
contact@prokathome.eu, τηλ.2103006619
GREEK TRAVEL SHOW
Πόλη: Helexpo Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Ημερομηνία: 04-06 Μαΐου 2018
Εκθέματα: Ελληνικές Διακοπές
Πληροφορίες: Site: http://greektravelshow.helexpo.gr/ , τηλ:
+30 2310 291188 , e-mail: travel@helexpo.gr
GREEK PANORAMA
Πόλη: Λεμεσός, Κύπρος
Ημερομηνία: 05-06 Μαΐου 2018
Εκθέματα: Τουρισμός, πολιτισμός & γαστρονομία.
Πληροφορίες: site: https://www.greekpanorama.com/ , τηλ:
+30 210 9713281 , e-mail: info@greekapanorama.com,
info@north-e.com
ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ
Πόλη: Αθήνα, Ελλάδα
Ημερομηνία: 10-13 Μαΐου 2018
Εκθέματα: Ελληνική Γαστρονομία, Τουρισμός & Πολιτισμός
Πληροφορίες: Site: http://www.elladosgefsi.gr , E-mail:
info@elladosgefsi.gr
GRAPHCOM DEMO DAY’S 18
Πόλη: Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 11-13 Μαΐου 2018
Εκθέματα: Γραφικές τέχνες
Πληροφορίες: Site: http://news.graphcom.gr/demodays/unlimit.html
SECUREXPO
Πόλη: Αθήνα, Ελλάδα
Ημερομηνία: 18-20 Μαΐου 2018
Εκθέματα: συστήματα και τεχνολογίες ασφαλείας, έξυπνα
κτίρια, εγκατάσταση συστημάτων
Πληροφορίες: Site: www.securexpo.eu

Διεθνείς Εκθέσεις
CPMA CONVENTION & TRADE SHOW
Πόλη: Βανκούβερ, Καναδά
Ημερομηνία: 24-26 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Φρούτα & Λαχανικά
Πληροφορίες: site: http://convention.cpma.ca/ , τηλ: 613226-4187, e-mail: njeffrey@cpma.ca
ANALITIKA EXPO Moscow
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 24-26 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Εργαστηριακός Εξοπλισμός
Πληροφορίες: site: www.analitikaexpo.com , τηλ: +7 (499)
750-08-28 ext. 4271, e-mail: Natalia.lomunova@ite-russia.ru
DOMOTEX
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 24-27 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Έκθεση για παρκέ και χαλιά
Πληροφορίες: site: http://www.domotexturkey.com/en , email: info@hf-turkey.com ,
τηλ: +90 212 334 69 00
SHOEXPO
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 24-27 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Έκθεση Μόδας
Πληροφορίες: site: http://shoexpo.izfas.com.tr/home , τηλ:
+90(232)4971288 (επισκέπτες),
+90(232)4971111 (εκθέτες), e-mail:
emrah.goleli@izmirfair.com.tr (επισκέπτες),
kaan.boyaci@izmirfair.com.tr (εκθέτες)
FOOD & HOTEL ASIA
Πόλη: Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη
Ημερομηνία: 24-27 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Εξοπλισμός ξενοδοχειακών μονάδων /
εστιατορίων
Πληροφορίες: site: https://www.foodnhotelasia.com/ ,
τηλ:+65 6233 6688,
e-mail: enquiry@foodnhotelasia.com

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
PROJECT IRAN
Πόλη: Τεχεράνη, Ιράν. Ημερομηνία: 25-28 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Κατασκευαστικός εξοπλισμός & Δομικά υλικά
Πληροφορίες: site: http://www.project-iran.com/ , τηλ: +98
21 22133089, e-mail: haidar.mshaimesh@atdexhibitions.com
NAUTIC SHOW – SPORT, CAMPING & RECREATION
EQUIPMENT FAIR
Πόλη: Μπούντβα, Μαυροβούνιο. Ημερομηνία: 25- 29
Απριλίου 2018
Εκθέματα: βάρκες, ιστιοφόρα, water sports
Πληροφορίες: site:
https://www.expocheck.com/en/expos/41111-nautic-showbudva-boat-sports-camping-and-recreation-equipment-fair
th

27 HERMES EXPO INTERNATIONAL
Πόλη: Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ. Ημερομηνία: 25 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Ευκαιρίες δικτύωσης επενδύσεων & επιχειρήσεων
Πληροφορίες: site: https://hermesexpo.com/#, τηλ: 610-4461463, e-mail: info@hermesexpo.com .
ELEVATOR AND ELEVETOR TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία. Ημερομηνία: 26- 28 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Ανελκυστήρες
Πληροφορίες: site: http://www.inelex.com/en/ , τηλ: +90
(232) 463 86 21, +90 (232) 463 86 23
e-mail: info@eforfair.com
SEOUL INT’L WINE & SPIRITS EXPO
Πόλη: Σεούλ, Ν. Κορέα. Ημερομηνία: 26- 28 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Τρόφιμα & Ποτά
Πληροφορίες: site:
http://www.siwse.com/fairDash.do?hl=ENG , τηλ: +82-2-7612512, e-mail: intosws@siwse.com
ERBIL STYLE
Πόλη: Ερμπίλ, Ιράκ. Ημερομηνία: 26- 29 Απριλίου 2018
Εκθέματα: μόδα, υφάσματα, αξεσουάρ, υποδήματα
Πληροφορίες: Site: http://www.erbilstyle.com/ , e-mail:
bugu.paypay@pyramidsfair.com
th

EVTEKS
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 24-28 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Έκθεση για το σπίτι και Υφάσματα
Πληροφορίες: site: http://cnrevteks.com/index.aspx?ln=2,
τηλ: +90 212 465 74 74
INTERCHARM PROFESSIONAL
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 25-27 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Καλλυντικά
Πληροφορίες: site: http://www.intercharm.ru/en/ , e-mail:
Evgenia.Guseva@reedexpo.ru
ICSG ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 25-26 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Έξυπνα δίκτυα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πληροφορίες: site: http://www.icsgistanbul.com/en/, τηλ: 0
312 438 38 11, e-mail: ezgi@hhbexpo.com.tr.
ENERGETIKA & ELEKTROTECHNIKA- RUSSIAN
INTERNATIONAL ENERGY FORUM
Πόλη: Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
Ημερομηνία: 25-27 Απριλίου 2018
Εκθέματα: Ενέργεια
Πληροφορίες: site: https://rief.expoforum.ru/en/ , τηλ: +7
(812) 240 40 40 ext. 2264,
e-mail: ii.osadchii@expoforum.ru

12 INTERNATIONAL REAL ESTATE FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Ημερομηνία: 27-29
Απριλίου 2018
Εκθέματα: Έκθεση για την οικοδόμηση, την ακίνητη
περιουσία, την επένδυση σε ακίνητα, τη διανοητική ιδιοκτησία,
τη διαχείριση ακινήτων και τη στέγαση.
Πληροφορίες: site: https://eventegg.com/real-estate-fairturkey/
NATURAL & ORGANIC PRODUCTS AUSTRALIA
Πόλη: Σύδνεϋ Αυστραλία. Ημερομηνία: 29-30 Απριλίου 2018
Εκθέματα: φυσικά και βιολογικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: https://naturallygood.com.au/ , e-mail:
info@epsilondev.gr , τηλ. 2310669870
OMAN
ENERGY
&
WATER
EXHIBITION
AND
CONFERENCE
Πόλη: Σουλτανάτο του Ομάν
Ημερομηνία: 30 Απριλίου – 2 Μαΐου 2018
Εκθέματα: Ηλιακή Ενέργεια
Πληροφορίες: Site: http://www.energyandwateroman.com/ ,
τηλ: +968 24660128,
e-mail: info@energyandwateroman.com
WSWA
Πόλη: Λας Βέγκας, ΗΠΑ
Ημερομηνία: 30 Απριλίου – 3 Μαΐου 2018
Εκθέματα: Αλκοολούχα Ποτά
Πληροφορίες: Site: http://www.wswaconvention.org/ ,
τηλ: 202-371-5682, e-mail: registrations@wswa.org

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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25/04/2018 Α.Δ. 07/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΛ.
2313 308154
02/05/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛ. 2313 679141
02/05/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Π.Σ.) ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01
SOLUTIONS ΤΗΛ. 210 8916356
04/05/2018 Α.Δ. 44/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2313 327824
14/05/2018
Α.Δ. 36/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΗΛ.
2313 327824
21/05/2018 Α.Δ. 15/2018 ΔΙΕΘΝΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΛ. 2313
317536
25/05/2018 Α.Δ. 61/2017 ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 24213 51133

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προμηρύξεις 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: Δύο νέες 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/ ) και την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως)
εκπαίδευσης (http://elearning.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 υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ
αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

