Ηνύληνο 2018

ΒΔΘ: Παξελέξγεηεο γηα ην επηρεηξείλ από ηηο
θαζπζηεξήζεηο ζηελ Πύιε 16
Γηα λέα ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ, αδπλακία ηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ρξφλσλ
γηα ηελ παξάδνζε εκπνξεπκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα
θαηαγξαθή δεκηψλ θάλεη ιφγν o πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Αλαζηάζηνο Καπλνπψιεο
αλαθεξφκελνο
ζηηο
κεγάιεο
θαζπζηεξήζεηο
πνπ
θαηαγξάθνληαη ζηελ Πχιε 16 ηνπ ΟΛΘ πξνθεηκέλνπ ηα
θνξηεγά λα θαηνξζψζνπλ λα μεθνξηψζνπλ ζηελ πιαηεία ηνπ
ΔΜΠΟ. «Σν ελ ιφγσ πξφβιεκα παξαηεξείηαη ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο, δεκηνπξγψληαο αιπζηδσηά πξνβιήκαηα
ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. Σν ΒΔΘ έρεη γίλεη απνδέθηεο
παξαπφλσλ επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ, πνπ αλαγθάδνληαη ζε
πνιχσξεο θαζπζηεξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζε
θνξηνεθθνξηψζεηο εκπνξεπκάησλ. Σηο εκέξεο κάιηζηα ησλ
αξγηψλ, φπσο ε πξφζθαηε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε
ηαιαηπσξία ρηππάεη θφθθηλν» αλαθέξεη ν θ. Καπλνπψιεο,
ππνγξακκίδνληαο πσο παξφιν πνπ ε αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο
είλαη γλσζηή, θαζψο ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο straddle carriers,
ησλ κεραλεκάησλ εδάθνπο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα containers,
εληνχηνηο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη δνζεί ιχζε απφ ηελ πιεπξά
ηνπ ΟΛΘ, κε απνηέιεζκα νη επηρεηξεκαηίεο λα βξίζθνληαη
αληηκέησπνη κε έλα αθφκε πξφβιεκα. Αμίδεη, κάιηζηα, λα
ζεκεησζεί πσο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
ελαιιαθηηθέο θαη άιιεο πχιεο εηζφδνπ ζην ιηκάλη γηα νρήκαηα
πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην ηεισλείν, πξνθεηκέλνπ λα κελ
ππάξρεη ζέκα ζπκθφξεζεο ζηελ Πχιε 16. Τπελζπκίδεηαη πσο
νη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη πέξαλ ησλ
ειιηπψλ κέζσλ είλαη θαη απφξξνηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Πχιεο 16 ηνπ ΟΛΘ, πνπ μεθίλεζε ην
επηέκβξην ηνπ 2017. Σφηε ε εθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο
Οκνζπνλδίαο Σεισλεηαθψλ Τπαιιήισλ θαηήξγεζε ηελ ηξίηε
βάξδηα ζηελ Πχιε 16 ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο κε
απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί απφ ηηο 06:00 έσο ηηο 22:00 θαη φρη
επί 24ψξνπ βάζεσο, φπσο ίζρπε. Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο
παξεκβάζεηο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Θεζζαινλίθεο,
φπσο απηέο απνηππψζεθαλ θαη ζε επηζηνιή
πξνο ηα
αξκφδηα ππνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο, νπδέπνηε δφζεθε απάληεζε.
Αλαγγειία Σερληθώλ Αζθάιεηαο
Ξεθίλεζε ε πξψηε θάζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ειεθηξνληθήο
ππεξεζίαο «Αλαγγειία Σερληθψλ Αζθάιεηαο». Δπηζεκαίλεηε φηη
κέρξη ηηο 31/5/2018 ίζρπε κεηαβαηηθή πεξίνδνο κε ηε
δπλαηφηεηα αλαγγειίαο Σ.Α. ηφζν ειεθηξνληθά φζν θαη κε ηελ
ρεηξφγξαθε
δηαδηθαζία.
https://www.sepenet.gr/liferayportal/uments/20181/38488/ENAR
JH+ANNAGELIAS+TA.pdf/404c1da7-d804-4343-8ac6fcf3c285d7a8 (πεγή : e-δεζεφγξακκα, ηεχρνο 144, Μάτνο 2018,
ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.).
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Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε αληηθείκελν
εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ
θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε
νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο,
δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ», ζχκθσλα κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/
17.08.2007. ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ
κε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
εο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ. Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ
ην θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ
ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο. Σν θφζηνο
ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ, πνζφ ην νπνίν
πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ θαηάζεζε ηεο
αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή
ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο
ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην
ηκήκα Θεκάησλ Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ, ηαηηζηηθήο,
Δξεπλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο
θ.Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310-241383
θαη ζην
email:sme-industry@veth.gov.gr.

Δγθύθιηνο ΑΑΓΔ κε Αξ.Πξωη. ΓΔΑΦ 1077946 ΔΞ 2018
χκθσλα κε ηελ εγθχθιην κε Αξ.Πξση. ΓΔΑΦ 1077946 ΔΞ
2018 ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) ζε
πεξίπησζε εηαίξνπ πξνζσπηθήο εηαηξείαο πνπ δελ αζθεί
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξάιιεια ιακβάλεη
ακνηβέο σο δηαρεηξηζηήο ζε άιιε εηαηξεία (ΔΠΔ ή ΗΚΔ) ή
ακνηβέο σο κέινο Γ.. Α.Δ., νη νπνίεο θνξνινγνχληαη σο
εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία, πξνθχπηεη φηη νη
θαηαβαιιφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ εθπίπηνπλ απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνζσπηθήο εηαηξείαο πνπ είλαη κέινο.
ηελ πεξίπησζε εηαίξνπ πξνζσπηθήο εηαηξείαο πνπ δελ αζθεί
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξάιιεια ιακβάλεη
ακνηβέο σο δηαρεηξηζηήο ζε άιιε πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ. ή
Δ.Δ.), νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εθπίπηνπλ απφ ηελ εηαηξεία
απφ ηελ νπνία ιακβάλεη ην κεγαιχηεξν θνξνινγεηέν εηζφδεκα
(ζρεη. ε ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιηφο ηεο ΑΑΓΔ). Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.aade.gr/egkyklioi-kaiapophaseis/deaph-1077946-ex-2018

Πξνζεζκία θαηαβνιήο εηζθνξώλ Απξηιίνπ 2018 Με Μηζζωηώλ Αζθαιηζκέλωλ
Ο ΔΦΚΑ αλαθνίλσζε φηη παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο εηζθνξψλ Απξηιίνπ 2018 ησλ Αγξνηψλ, Απηναπαζρνινχκελσλ θαη
Διεχζεξσλ
Δπαγγεικαηηψλ
έσο
ηελ
Παξαζθεπή
8.6.2018.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζην
ζχλδεζκν:
http://www.efka.gov.gr/_news/files/20180530.cfm

πκκεηνρή επηρεηξήζεωλ ζε πξόγξακκα πξαθηηθήο
άζθεζεο αλέξγωλ λέωλ 18 - 24 εηώλ

Δθδήιωζε κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο
«Νενιαία 17-27»

Ζ ΔΤΔΓ ΔΠΑ ΑπΚΟ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ν
χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) σο
ζπλδηθαηνχρνο,
πινπνηνχλ
έλα
νινθιεξσκέλν
πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζπκβνπιεπηηθήο
ππνζηήξημεο θαη πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ πνπ
απεπζχλεηαη ζε αλέξγνπο ειηθίαο 18 – 24 εηψλ ζηνπο
ηνκείο: (α) ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο–logistics, θαη (β)
ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ πξντφλησλ. Σν πξφγξακκα
απηφ θηινδνμεί λα ακβιχλεη ην βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ
αγνξά εξγαζίαο πνπ είλαη ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ
εξγαδνκέλσλ. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξνπ
πξνγξάκκαηνο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ηέζζεξηο πεξηθέξεηεο ηνπ
βνξεηνειιαδηθνχ ηφμνπ (Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή
Μαθεδνλία, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Ήπεηξνο)
λα απαζρνιήζνπλ λένπο ειηθίαο 18-24 εηψλ, κε ηε κνξθή
πξαθηηθήο άζθεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ δχν
(2) κελψλ. Οη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο πξαθηηθήο αθνξνχλ
εηδηθφηεηεο ζπλαθείο κε ηνπο δχν θιάδνπο αηρκήο, δει.
ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα-logistics θαη ην εμαγσγηθφ
εκπφξην, θαιχπηνληαο δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο,
φπσο π.ρ. εμαγσγψλ, πσιήζεσλ, marketing, απνζήθε,
θιπ. εκεηψλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ
ζηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ δελ έρνπλ θακία επηβάξπλζε,
θαζψο νη σθεινχκελνη ιακβάλνπλ ην επίδνκά ηνπο
απεπζείαο απφ ην πξφγξακκα. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο
πξαθηηθή άζθεζεο αλά σθεινχκελν είλαη 260 ψξεο.
(πεξίπνπ 35 εξγάζηκεο εκέξεο).
Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο: www.sbbeedu.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε ηα γξαθεία ηνπ ΒΒΔ (2310 539817
εζση. 210, ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο θα Υξ. Πάλνπ). Σν
πξφγξακκα απηφ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ Πξάμεσλ :
1.
«Γξάζεηο
θαηάξηηζεο,
πηζηνπνίεζεο
θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα άλεξγνπο λένπο 18-24
εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο – Logistics»
2.
«Γξάζεηο
θαηάξηηζεο,
πηζηνπνίεζεο
θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα άλεξγνπο λένπο 18 -24
εηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ πξντφλησλ κε
έκθαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο»
νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά
Βίνπ Μάζεζε», ΔΠΑ 2014 – 2020. Οη ζπγθεθξηκέλεο
πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ).

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο ζαο
πξνζθαιεί ζηελ εθδήισζε κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε ηεο Δζληθήο
ηξαηεγηθήο «Νενιαία 17-27», πνπ εγθξίζεθε απφ ην Κπβεξλεηηθφ
πκβνχιην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΚΤ..ΚΟΗ.Π.) ζηηο 10 Μαΐνπ
2018, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα
5.00κ.κ. ζηελ αίζνπζα Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο ζην ηζφγεην ηνπ
Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο, Λεσθ. Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α’ 1.
θνπφο ηεο εθδήισζεο είλαη ε άκεζε ελεκέξσζε ησλ ίδησλ ησλ
λέσλ θαη ησλ νξγαλψζεψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ θνξέσλ πνπ
αζρνινχληαη κε ζέκαηα λενιαίαο ή ππνζηεξίδνπλ ηνπο λένπο θαη ε
πξνεηνηκαζία ηεο αηδέληαο γηα ηε δηνξγάλσζε ζεκαηηθνχ
ζπλεδξίνπ γηα ηε λέα γεληά. ηελ εθδήισζε ζα παξεπξίζθνληαη ν
Γεληθφο Γξακκαηέαο Νέαο Γεληάο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο θ.
Παπζαλίαο Παπαγεσξγίνπ θαη ε επηζηεκνληθή νκάδα ζχληαμεο
ηεο ηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο
παξεπξηζθφκελνπο ην πεξηερφκελφ ηεο, θαζψο θαη ηα επφκελα
βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζή ηεο.

Δθδήιωζε Παξνπζίαζεο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ
«Πνιηηηζηηθό θαη Οηθηζηηθό Απόζεκα ηωλ Διιεληθώλ
Κνηλνηήηωλ ηεο Μηθξάο Αζίαο»
Ζ Δθδήισζε Παξνπζίαζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ
Έξγνπ
«Πνιηηηζηηθφ θαη Οηθηζηηθφ Απφζεκα ησλ Διιεληθψλ
Κνηλνηήησλ ηεο Μηθξάο Αζίαο» ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Σεηάξηε 6 Ηνπλίνπ 2018, ζηηο 07.30 κ.κ. ζηελ αίζνπζα
δηαιέμεσλ ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Δζληθήο
νο
Ακχλεο 4, Θεζζαινλίθε, 1 φξνθνο, κε ηελ ππνζηήξημε
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Μαθεδνλίαο – Θξάθεο).

Δθδήιωζε γηα ην Αζθαιηζηηθό- 4 Ηνπλίνπ 2018
Ζ Έλσζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ θαη ην
Δκπνξηθφ
θαη
Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην
Αζελψλ
ζπλδηνξγαλψλνπλ εκεξίδα ηε Γεπηέξα 4 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα
νπ
12.00 ζηελ αίζνπζα «ΔΡΜΖ» ηνπ 6 νξφθνπ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ (ΔΒΔΑ), Αθαδεκίαο 7,
Αζήλα κε ζέκα: «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ Ν.4387/2016- δχν ρξφληα
κεηά, 2016-2018 ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ». Οη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ειεθηξνληθά γηα ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο θαη λα απνζηείινπλ ην
Γειηίν πκκεηνρήο ηνπο. Θα δνζεί βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ζε
φζνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην επηζπκνχλ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Δθδφζεσλ ΔΒΔΑ, ηει:
210
3382258/
210
3625342,
site:
http://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&sectionid=
104&articleid=14764.

Δθδήιωζε γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία
Με ηελ επθαηξία ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Πεξηβάιινληνο, ην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο θαη ην Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ δηνξγαλψλνπλ εθδήισζε
δεκφζηνπ δηαιφγνπ κε ζέκα: "Κπθιηθή Οηθνλνκία σο δεκφζηα
πνιηηηθή" θαη θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, θ. σθξάηε Φάκειιν, ηελ Σξίηε 5
Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα 17.00,ζηελ αίζνπζα "ΔΡΜΖ" ηνπ 6νπ
νξφθνπ ηνπ ΔΒΔΑ, Αθαδεκίαο 7. Υαηξεηηζκφ ζηελ εθδήισζε ζα
απεπζχλεη ν Πξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ & ηνπ ΔΒΔΑ, θ. Κσλζηαληίλνο
Μίραινο. Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε επί ηνπ Δζληθνχ
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία, πνπ
έρεη ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
ελεκεξσζνχλ
ζηνλ
ζχλδεζκν:
https://gallery.mailchimp.com/bb23bfc84dcfbff39488cdb9b/files/a7
029dee-06aa-4cfe-84c9-c8a39ba3f938/circleEconomy.pdf γηα ην
Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία
θαη λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθά ην Γειηίν πκκεηνρήο ηνπο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1v4yiiryonYeBilUyF
prN1tqFA1r7kUcoyhapUqMEK0B_Hw/viewform . Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Δθδφζεσλ ΔΒΔΑ, ηει.
210.3382258/210.3625342.

Δπξωπαϊθή Δβδνκάδα Βηώζηκεο Δλέξγεηαο 2018 (4-8 Ηνπλίνπ 2018)
Όπσο θάζε ρξφλν, εδψ θαη 13 ζπλερφκελεο ρξνληέο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηνξγαλψλεη ηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Βηψζηκεο
Δλέξγεηαο (EUSEW) - ην κεγαιχηεξν γεγνλφο αθηεξσκέλν ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ απνδνηηθή ηεο ρξήζε ζηελ
Δπξψπε. Με ζηφρν «λα απνηειέζεη νδεγφ ηεο κεηάβαζεο ζηελ θαζαξή ελέξγεηα», ε δηνξγάλσζε ζα θαιχςεη κηα ζεηξά
δξαζηεξηνηήησλ κε πεδίν εθαξκνγήο ζε φιε ηελ ΔΔ. θνπφο ηεο Δβδνκάδαο Βηψζηκεο Δλέξγεηαο είλαη λα ελζαξξχλεη θαη λα ζηεξίμεη
ηδησ- ηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο ζηελ πξνζπάζεηα γηα αιιαγή ηνπ επξσπατθνχ ελεξγεηαθνχ κνληέινπ.
https://ec.europa.eu/greece/events/eu_sustainable_energy_week18_el (πεγή : e-δεζεφγξακκα, ηεχρνο 144, Μάτνο 2018,
ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.).

Σν Eurofound δεκνζίεπζε έθζεζε γηα ηηο επηπηώζεηο
ηωλ θαηλνηόκωλ ηερλνινγηώλ πνπ κπνξνύλ λα
θέξνπλ ηελ επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο
(game changing technologies)

Ο Οξγαληζκόο Enterprise Greece ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο
πκκεηνρήο ζηε Γηεζλή Έθζεζε Summer Fancy Food Show
2018 ζαο θαιεί ζηελ εκεξίδα κε ηίηιν "Understanding the
Business of Specialty Foods in the U.S.Α."

Ζ έθζεζε ζπλνςίδεη ηα επξήκαηα απφ πέληε κειέηεο
πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ λέσλ
θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα ζηελ
Δπξψπε κέρξη ην 2025. Οη ηερλνινγίεο πνπ κειεηήζεθαλ
είλαη ε εμειηγκέλε βηνκεραληθή ξνκπνηηθή, ην βηνκεραληθφ
δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ, ε πξνζζεηηθή θαηαζθεπή, ηα
ειεθηξηθά νρήκαηα θαη ε βηνκεραληθή βηνηερλνινγία.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/eurofounds-reportimpact-gamechanging-technologies-published (πεγή : eδεζεφγξακκα, ηεχρνο 144, Μάτνο 2018, ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.)

Ο θνο Ζιίαο Αζαλαζίνπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Οξγαληζκνχ
Enterprise Greece SA ζαο πξνζθαιεί ζηελ εκεξίδα "Understanding
the Business of Specialty Foods in the U.S.Α.", Πέκπηε 7 Ηνπλίνπ
2018 θαη ψξα 09:30, ζην μελνδνρείν Electra Metropolis Athens,
Μεηξνπφιεσο 15 & Βνπιήο - Αίζνπζα Magnolia, ζην πιαίζην ηεο
Δζληθήο πκκεηνρήο ζηε Γηεζλή Έθζεζε Summer Fancy Food Show
2018. Κεληξηθφο νκηιεηήο είλαη ν θνο Phil Kafarakis, Πξφεδξνο,
Specialty Food Association USA. Πιεξνθνξίεο : Γηψξγνο θπξήο
g.sfiris@enterprisegreece.gov.gr
, ηει. 2103355734, Υξήζηνο
Κσλζηαληίλνπ c.sonstantinou@enterprisegreece.gov.gr

Πξόζθιεζε ζε νκηιία ηνπ Kurt F. Heiar

Σν ΗCC International Court of Arbitration κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
ICC Διιάο δηνξγαλώλεη ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2018, ζηα πιαίζηα ηεο
δηεζλνύο λαπηηιηαθήο
έθζεζεο «ΠΟΔΗΓΩΝΗΑ 2018»,
εθδήιωζε κε ζέκα: ICC and the International Maritime
Community

Ζ Διιεληθή Πξσηνβνπιία (The Hellenic Initiative), ην Γεληθφ
Πξνμελείν ησλ Ζ.Π.Α. ζηε Θεζζαινλίθε, ην ACT American College of Thessaloniki θαη ην VentureGarden
ζαο πξνζθαινχλ ζηελ νκηιία ηνπ Kurt F. Heiar, Λέθηνξα
ηνπ John Pappajohn Entrepreneurial Center ζην
Παλεπηζηήκην ηεο Iowa. Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Σεηάξηε 13 Ηνπλίνπ 2018 ζηηο 7 κ.κ. ζηε βηβιηνζήθε
Bissell ηνπ ACT. Με φρεκα ηελ πνιχηηκε εκπεηξία ηνπ, ν
Kurt F. Heiar πνπ δηεηέιεζε Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ
χκβνπινο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ, ζα
παξνπζηάζεη ηα βήκαηα γηα ηε κεηεμέιημε κηαο ηδέαο ζε
βηψζηκε θαη επηηπρεκέλε επηρείξεζε, ηηο πξαγκαηηθέο
πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλαο λένο
επηρεηξεκαηίαο, ηνπο «ηχπνπο» θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ
επελδπηψλ, θαη ηε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο σο ζηνηρείν ηεο
επηρεηξεκαηηθήο
ζηξαηεγηθήο.
Γηα
δήισζε
ζπκκεηνρήο:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8AO7zwgGUZGG0Lmk4L-Xr3rqk7YZ3ti2hektE21PErXvg/viewform

Ζ εθδήισζε απνηειεί επθαηξία γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο
επαγγεικαηίεο θαη / ή φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα λαπηηιηαθά δεηήκαηα
λα ελεκεξσζνχλ απφ εθπξνζψπνπο ηνπ ICC γηα ηα δηάθνξα κέζα
πνπ πξνζθέξεη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ.
Δηδηθφηεξα, ζα ζπδεηεζνχλ νη θαλφλεο Incoterms θαη ε ρξήζε ηνπο
ζην λαπηηιηαθφ εκπφξην. Δπίζεο ζα κπνξέζνπλ λα ελεκεξσζνχλ
κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ ICC γηα ηηο δηεθδηθήζεηο θαη ηελ επίιπζε
δηαθνξψλ ζε δηεζλείο λαπηηιηαθέο θαη παξαζαιάζζηεο ζπκβάζεηο.
Σφπνο δηεμαγσγήο: Athens Metropolitan Expo SA (Posidonia
Seminar Room 2A, Hall 2) πάηα. Ζ εθδήισζε είλαη δσξεάλ, ε
εγγξαθή φκσο είλαη ππνρξεσηηθή. Αθνινπζήζηε ηνλ παξαθάησ
ζχλδεζκν
γηα
εγγξαθείηε:
https://iccwbo.org/event/icc-antinternational-maritime-community-incoterms-dispute-resolutiontools/ . Μία μερσξηζηή εγγξαθή σο επηζθέπηεο ζηα ΠΟΔΗΓΧΝΗΑ
2018 απαηηείηαη γηα λα εηζέιζεηε ζηνλ ρψξν ηεο έθζεζεο,
Αθνινπζήζηε ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν γηα λα εγγξαθείηε σο
επηζθέπηεο: http://posidonia-events.com/pages/registration-form/ .
Πιεξνθνξίεο: ICC Διιάο, Δζληθή Διιεληθή Δπηηξνπή - Γηεζλέο
Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην , Tel +30 2103810879 | Fax +30
2103831189, E-mail iccgr@otenet.gr , Website www.iccwbo.gr

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ πξάμε
Σν Δξγαζηήξην Δπελδπηηθψλ Δθαξκνγψλ (ΔΠΔΦΑ) ηνπ
Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε
εο
ηελ επθαηξία νινθιήξσζεο ηεο 4
εηξάο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ
Πξάμε» ζαο πξνζθαιεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ , ηελ Σξίηε
12 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα 16:00 ζην εληεπθηήξην «Κσζηήο
Παιακάο», Αθαδεκίαο θαη ίλα 48. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει : 210 368 9460-9462, e-mail:
kmakri@econ.uoa.gr.
Ζκεξίδα κε ηίηιν «Γαιάδηα Αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά»- 6
Ηνπλίνπ 2018
Ο Πξφεδξνο Κνο Γεκήηξεο Μαζηφο θαη ην Γ.. ηνπ
πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Αηηηθήο θαη Πεηξαηψο, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, ην
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηε ζρνιή Ναππεγψλ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΔΜΠ έρνπλ ηελ ηηκή λα ζαο
πξνζθαιέζνπλ ζηελ εκεξίδα κε ηίηιν «Γαιάδηα Αλάπηπμε
ηνπ Πεηξαηά» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο (ΔΒΔΠ), αίζνπζα Β’
νξφθνπ, Γ. Καζηκάηε 1 Πεηξαηάο, ηελ Σεηάξηε 6 Ηνπλίνπ
2018 θαη ψξα 17:00. Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 210
3392567, 6932669222.

εκηλάξην: “ Social Media Marketing in Russia”
Σν Διιελνξσζηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζαο πξνζθαιεί λα
ιάβεηε κέξνο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα: “ Social Media Marketing in
Russia”, πνπ δηνξγαλψλεη ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2018, ζην Παιαηφ
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (νθνθιένπο & Πεζκαηδφγινπ 1, Αζήλα).
Ζ πξσηνβνπιία απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ επίζεκνπ
Έηνπο Σνπξηζκνχ Διιάδαο- Ρσζίαο 2017/2018 θαη ζηνρεχεη ζηελ
ελεκέξσζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ηνπξηζηηθψλ αιιά
θαη απφ άιινπο θιάδνπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη αμηνπνίεζε θαη
νξζή ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο
κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο(βι. ζπλεκκέλν Russian Social Media Presentation) .
Δκπεηξνγλψκνλεο- εθπξφζσπνη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
ηεο Ρσζίαο, αλάκεζά ηνπο ε θα. Mariia Andreeva-Andrievskaia,
Group Head, Key Accounts International Sales ηεο Τandex, ε θα.
Ludmila Eliseeva, Sberbank Technologies (Segmento platform) θαη
άιινη εθπξφζσπνη νη νπνίνη ζα ελεκεξψζνπλ, αιιά θαη ζα
απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ
επηζπκνχλ λα ραξάμνπλ κηα επηηπρεκέλε social media marketing
ζηξαηεγηθή ζηε Ρσζία. Αξσγνί ζηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ
πξσηνβνπιίαο ζηάζεθαλ ε DPG Digital Media, ε Αegean Airlines, ν
Όκηινο Grecotel θαη ε Δζληθή Σξάπεδα, ελψ ζηε δηνξγάλσζε ηνπ
ζεκηλαξίνπ ζπλέβαιαλ θαη ε Russian Media Group , ε GLOBE ONE
Digital θαη ε Contact Publications Ltd. H είζνδνο είλαη ειεχζεξε. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
δειψζεηο ζπκκεηνρήο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηει. 210 6981127 /
211 7007043, info@hrcc.gr;office@hrcc.gr, www.hrcc.gr

Ζ εθδήιωζε ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα
Πεξηβάιινληνο
«Απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Ζιεθηξνθίλεζε θαη νη
Αλαλεψζηκεο Πεγέο ραξάδνπλ ην κέιινλ ηεο αλάπηπμεο κε
γλψκνλα ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο». Απηφ είλαη ην ζέκα
ηεο εθδήισζεο πνπ δηνξγαλψλεη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ, ζηηο 5 Ηνπλίνπ θαη
ψξα 9:30, κε πξσηνβνπιία ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Δλέξγεηαο θαη
Πεξηβάιινληνο,
ζην
πιαίζην
ηεο
Παγθφζκηαο
Ζκέξαο
Πεξηβάιινληνο 2018. ηε δηάξθεηα ηεο, ζα εμεηαζηνχλ: Ζ ξαγδαία
εμέιημε ζηελ ηερλνινγία ησλ κπαηαξηψλ, θαζψο θαη άιιεο
θαηλνηφκεο εθαξκνγέο, γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζ` απηφ ην πεδίν ζε ζχγθξηζε κε άιιεο
πξνεγκέλεο ρψξεο, νη εμειίμεηο ζηα ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα
(EVElectricVehicle), θαηλνηφκεο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη, ν
ξφινο ηεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ησλ
ΑΠΔ, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη δπλαηφηεηεο επελδχζεσλ θφληξα
ζηελ ελεξγεηαθή θηψρεηα, πξνβιήκαηα θαη πξνηάζεηο, γηα ηελ
επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γείηε ην πξφγξακκα ζην ζχλδεζκν
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/E
KDHLVSEIS/PAGKOSMIA_HMERA_PERIVALLONTOS
(Πεγή:
News Letter Σεχρνο 152 ΣΔΔ/ΣΚΜ)

Σν 3ν Innovation ID ζηηο 7 Ηνπλίνπ ζηε Θεζζαινλίθε
Σν Hellenic Design Centre (HDC), πνπ απνηειεί κία
πξσηνβνπιία ηνπ ΚΔΠΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπξσπατθφ
Γίθηπν Φνξέσλ Design (Bureau of European Design
Associations - BEDA) θαη ην Γήκν Θεζζαινλίθεο, δηνξγαλψλνπλ
ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Πέκπηε 7 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα 12.00π.κ.,
ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο,
ην 3o θαηά ζεηξά Γηεζλέο πλέδξην «Innovation ID 2018». ηφρνο
ηνπ πλεδξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο
ηνπ Design Driven Innovation, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην
ηνκέα, φζν θαη ζε επίπεδν πνιηηηθήο (Policy making). Σν
πλέδξην απεπζχλεηαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, ζηα ζηειέρε θαη ζην
πξνζσπηθφ φισλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζε θνξείο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηειέρε
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο θαη ζε νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα
γλσξίζεη ην Design. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ε
ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνγξάκκαηα θαη
ππεξεζίεο πνπ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ
πνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ Design, θαη ζα γίλνπλ ζπδεηήζεηο πάλει,
ζρεηηθά κε ηελ αμία, ηηο ηάζεηο θαη ην κέιινλ ηνπ Design ζε εζληθφ
θαη Δπξσπατθφ επίπεδν. Οκηιεηέο ζα είλαη εθπξφζσπνη απφ ηελ
ΔΔ, ρψξεο ηεο ΔΔ, Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε ηνπ
ΚΔΠΑ.
Γηα
ηελ
εγγξαθή
ζαο
ζην
ζχλδεζκν
https://www.eventbrite.co.uk/e/innovation-id-2018-registration45966034647 .

Δπηρεηξεκαηηθό Forum “BLACK SEA BRIDGE” Θεζζαινλίθε
19 Ηνπλίνπ 2018
Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κε ηνλ
Διιεληθφ Ηδησηηθφ Σνκέα δηνξγαλψλεη ηελ Σξίηε 19 Ηνπλίνπ 2018,
ζηε Θεζζαινλίθε, επηρεηξεκαηηθφ Forum γηα δηεζλείο
δηαγσληζκνχο θαη ρξεκαηνδφηεζε γηα επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο
ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο κε ηίηιν BLACK SEA BRIDGE Business
opportunities from IFI-financed projects and IFI financing (World
Bank, BSTDB, EBRD, MCC) Briefing-Networking. To Forum
δηνξγαλψλεηαη απφ ην ΔΒΔΘ θαη ην δίθηπν ΡSLO ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο. ην πξψην κέξνο ηεο εθδήισζεο ζα γίλνπλ
παξνπζηάζεηο γηα ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα
πξνγξάκκαηα θαη ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ε Παγθφζκηα
Σξάπεδα, ε Παξεπμείληα Σξάπεδα, ε EBRD θαη ην Millennium
Challenge Corporation ησλ ΖΠΑ. Δπίζεκε γιψζζα ζα είλαη ε
ν
Αγγιηθή. ην 2 κέξνο ηεο εθδήισζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
Β2Β ζπλαληήζεηο κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ην πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο θαη ην
δειηίν ζπκκεηνρήο ηνπ forum παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε
ηνπο δηνξγαλσηέο σο αθνινχζσο: θ. Θενδ. Αμηιηζηψηεο, Private
Sector Liaison Officer to the World Bank Group, ΔΒΔΘ Tel: +30
2310 370120, fax: +30 2310 370136, site: www.ebeth.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη
φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 20-23 Ηνπλίνπ 2018 πξφθεηηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «HEFI, Home,
Electronics, White Goods Main Industry and Suppliers Fair»
απφ ηε εηαηξεία “ATIS Fairs” θαη ζηελ Σνπξθία - ISTANBUL
- ζην Istanbul Fair Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ
θνξέα
εμαγσγήο.
ηελ
έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: είδε ζπηηηνχ,
ειεθηξνληθά, ιεπθά είδε. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη
εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο
Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη
επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε
ηνπο παξαγσγνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (20-23 Ηνπλίνπ 2018) ην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα
έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3
λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα
θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην
ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα
θαη
ηαμηδέςνπλ
ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (20-23 Ηνπλίνπ 2018) (δηακνλή
3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα
ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο
εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο.
Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα
κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ
ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ
απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην
ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη
εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 04/06/2018 ζην
e-mail: ayca@atisfuar.com . Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην ηει. +90.312 442 9002, +90.312 442 9096 ,e-mail:
ayca@atisfuar.com , site: www.atifuar.com

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ΚΡΖΣΖ: Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΝΣΖΖ- ΣΟΠΗΚΔ ΓΔΤΔΗ
ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: Πεηξαηάο, Διιάδα. Ζκεξνκελία: 2-10 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: θαγεηφ, κνπζηθή, ρνξφο, πνιηηηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: www.pagritiaekthesi.gr ,ηει: 2810
213318 , 6932430433
ALEXPO 2018
Πόιε: Αιεμαλδξνχπνιε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 15-19 Ηνπλίνπ 2018.Δθζέκαηα: Σξφθηκα &
Πνηά. Πιεξνθνξίεο: www.alexpo.gr , ηει: 2551035848
FASHION EXPO
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC, Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 23-25 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Μφδα. Πιεξνθνξίεο: www.fashionexpo.gr ,
ηει: 210 8623220, e-mail: info@fashionexpo.gr
ε

53 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ &
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΡΔΜΑΣΖ
Πόιε: Ρφδν, Διιάδα. Ζκεξνκελία: 10-23 Απγνχζηνπ
2018. Δθζέκαηα: Υεηξνηερλία & Αγξνηηθή Οηθνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: http://kremasti-expo.gr/ , ηει: 210 –
9610135
Ζ

83 ΓΔΘ
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 8-16 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Δλέξγεηα, Σερλνινγία, Δπηρεηξήζεηο,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία, Απηνθίλεηα, Βηβιία θαη
Καηαζθεπέο. Πιεξνθνξίεο: Site: www.helexpo.gr ,
Παλαγηώηεο Υαηδεϊωάλλνπ ,Τπεχζπλνο 83εο ΓΔΘ, Σ:
2310 291 548, 232 F: 2310 291 553, Email:
tif3@helexpo.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)

Γηεζλείο Δθζέζεηο
ST

GAMESCOM
Πόιε: Κνισλία, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 21 -25 Απγνχζηνπ 2018
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνληθά παηρλίδηα & Φπραγσγία
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.gamescomcologne.com/gamescom/trade-fair/dates-and-openingtimes/index.php , ηει: +49 221 821-3253, e-mail:
m.kraemer@koelnmesse.de
NATURAL & ORGANIC PRODUCTS ASIA
Πόιε: Υνλγθ Κνλγθ, Κίλα
Ζκεξνκελία: 29-31 Απγνχζηνπ 2018
Δθζέκαηα: θπζηθά θαη βηνινγηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: Site:
http://naturalproducts.com.hk/event/about-the-show/ ,
e-mail: info@epsilondev.gr , ηει. 2310669870

21 KENYA EXHIBITION ON MULTI-SECTOR PRODUCTS &
EQPT & MACHINERY EXPO
Πόιε: Νατξφκπη, Κέλπα
Ζκεξνκελία: 04-06 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: δηεζλήο πνιπθιαδηθή εκπνξηθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://expogr.com/expokenya/ ηει: +971
43050755, e-mail: feedback@expogr.com
ASIA FRUIT LOGISTICA & ASIA FRUIT CONGRESS
Πόιε: Υνλγθ Κφλγθ, Κίλαο
Ζκεξνκελία: 05-07 επηεκβξίνπ 2018 (Γήισζε Οκαδηθήο
ζπκκεηνρήο ζην Διιεληθφ πεξίπηεξν κέρξη 30.03.2018)
Δθζέκαηα: θξνχηα θαη ιαραληθά
Πιεξνθνξίεο: site: www.asiafruitlogistica.com , ηει.:
2106419037
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηελ Νόηηα Κνξέα

TOUR NATUR
Πόιε: Νηχζζειληνξθ, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 31 Απγνχζηνπ – 2 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.tournatur.com/
IFA 2018
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 02-05 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ξαδηνηειενπηηθά κέζα, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο
ζπζθεπέο
Πιεξνθνξίεο: site: http://b2b.ifa-berlin.com/, e-mail:
berlinmesse@ahk.com.gr, ηει. 2106419037
SMM
Πόιε: Ακβνχξγν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 04-07 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Ναπηηιηαθνχ Δμνπιηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.smm-hamburg.com/en/, ηει:
+49 40 3569-0 ,
e-mail: info@smm-hamburg.com
TISSUE WORLD ISTANBUL 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 04-06 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.tissueworld.com/istanbul/ , ηει:
+6562336645, e-mail: info@tissueworld.com
st

21 FOODAGRO AFRICA 2018
Πόιε: Νατξφκπη, Κέλπα
Ζκεξνκελία: 04-06 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: έθζεζε ηξνθίκσλ, θηινμελίαο & γεσξγίαο
Πιεξνθνξίεο: site:
https://translate.google.com/translate?u=http://www.expogr.co
m/kenyafood/&hl=en&ie=UTF8&langpair=en|el , ηει: +971
43050755, e-mail: feedback@expogr.com
st

21
PPP PLASTICS, PRINTING AND PACKAGINGLASTICS RINTING ACKAGING AFRICA 2018
Πόιε: Νατξφκπη, Κέλπα
Ζκεξνκελία: 04-06 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: πιαζηηθά, εθηππσηηθά πιηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.expogr.com/kenyappp/ ηει:
+971 43050755, e-mail: feedback@expogr.com
st

21 MEDEXPO AFRICA 2018
Πόιε: Νατξφκπη, Κέλπα
Ζκεξνκελία: 04-06 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηαηξηθά πξντφληα, πξντφληα πγηεηλήο & πξντφληα
νδνληηαηξηθήο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.expogr.com/kenyamed/ : ηει:
+971 43050755e-mail: feedback@expogr.com

Ζ εηαηξία απφ ηελ Νφηηα Κνξέα «BizOne Co., Ltd.»,
ελδηαθέξεηαη
γηα
εηζαγσγή
ζπκππθλσκέλνπ
ρπκνχ
πνξηνθαιηνχ. Αξκφδηνο είλαη ν θ. PARK Hye Ji. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 82-10-9880-0515, 82-51-7458015/ 82-70-5153-111, θαμ: 82-51-745-8016/82-303-3446-8016
site:
http://www.info-clipper.com/en/company/southkorea/bizone-coltd.krdbdvymo.html,
email:
kimjinhee@bizone1004.onmicrosoft.com

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ην Μάτν
2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210
3682771, e-mail: b08@mfa.gr, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΗΝΓΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Νέν Γειρί, απέζηεηιε ηνλ νδεγφ
επηρεηξείλ
«ΗΝΓΗΑ – ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 2018». Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Νέν
Γειρί,
Email:
ecocomnewdelhi@mfa.gr,tel.+911126880700,
EE(www.eeas.europa.eu/delegations/india), email: delegationindia@eeas.europa.eu , tel.: (+9111) 66781919, fax: (+9111)
66781955.
ΗΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
Δξκπίι ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο
Δηδήζεηο γηα ηνλ Μάτν ηνπ
2018. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Δξκπίι
(www.agora.mfa.gr/iq122), e-mail: ecocom-erbil@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΠΓΓΜ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε ην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Νν18, ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΟΔΤ) ζηα θφπηα, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη
εηδήζεηο
νηθνλνκηθνχ,
εκπνξηθνχ
θαη
επηρεηξεκαηηθνχ
ελδηαθέξνληνο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα:
www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
πξνηάζεωλ
έξγωλ
γηα
ρξεκαηνδόηεζε θαηλνηόκωλ πξνγξακκάηωλ ζε ρώξεο
ηεο Ννηίνπ θαη Αλαηνιηθήο Αθξηθήο
Σν Σακείν πλεξγαζίαο γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Πεξηβάιινλ
Αθξηθήο – ΔΔΡ Africa (Energy and Environment Partnership
Trust Fund-Southern and East Africa), αλαθνίλσζε πξφζθαηα
φηη εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζε ρψξεο
ηεο Νφηηαο θαη Αλαηνιηθήο Αθξηθήο, νξίζηεθε ε 15 Μαΐνπ 2018,
κε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ην ηέινο
Ηνπλίνπ 2018. Σν αλσηέξσ Σακείν ΔΔΡ Africa είλαη έλα Σακείν
Πνιιαπιψλ Υνξεγψλ (Multi-Donor Fund) πνπ παξέρεη
ρξεκαηνδφηεζε θαη επηρνξεγήζεηο ζε αξρηθφ ζηάδην, πνπ
θπκαίλνληαη απφ € 200.000 έσο θαη € 1 εθαη. (κε ειάρηζηε
ζπγρξεκαηνδφηεζε ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ έξγνπ) θαη αθνξά ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο
ηεο «πξάζηλεο ελέξγεηαο» θαη ζε αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο θαη
επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Σν Σακείν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο
θάησζη αθξηθαληθέο ρψξεο: Ννη. Αθξηθή, Μπνηζνπάλα,
Μνδακβίθε, Νακίκπηα, Λεζφζν, νπάδη (πξψελ νπαδηιάλδε),
Οπγθάληα,
Εάκπηα,
Σαλδαλία,
Κέλπα,
Εηκπάκπνπε,
Μπνπξνχληη, Ρνπάληα, Μαιάνπη, επρέιιεο. Απφ ην 2010, ε
ΔΔP Africa έρεη ρξεκαηνδνηήζεη πεξηζζφηεξα απφ 200 έξγα
(κε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε χςνπο € 57 εθαη.) πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή βηψζηκσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ
θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σα εηδηθά
πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔΡ Africa έρνπλ επηδείμεη πςειή
θαηλνηνκία
ζηελ
παξνρή
«πξάζηλεο
ελέξγεηαο»,
δηεπθνιχλνληαο ηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ελψ ελζαξξχλεη ηε
ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε επηιέμηκα
έξγα κέζσ ζπκπξάμεσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο,
ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηε δηαδηθαζία
ππνβνιήο αηηήζεσλ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα www.eepafrica.org
ή κέζσ email ζην info@eepafrica.org. Γξαθείν ΟΔΤ
Γηνράλεζκπνπξγθ (Πεγή: «ΓΝΟΤ ΠΡΑΣΣΔ» Μεληαίν Γειηίν
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, Μάτνο 2018, Β8 Γ/λζε Δπηρ.
Αλάπηπμεο – ΤΠΔΞ).

Δθπαηδεπηηθό
ζεκηλάξην
κε
ζέκα
«Γεκηνπξγία
Καηαζηήκαηνο Γηαζπλνξηαθνύ Δκπνξίνπ ζην WeChat» ύγρξνλν επηρεηξείλ ζηελ Κίλα
Σν Κέληξν Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Κίλα (EU SME Centre), ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ, ην
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη ην Γίθηπν
PRAXI, δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα
«Γεκηνπξγία Καηαζηήκαηνο Γηαζπλνξηαθνχ Δκπνξίνπ ζην
WeChat» (“How to Set Up a Cross-Border Shop in WeChat”),
ηελ Πέκπηε 21/06/2018 θαη ψξα 15:00-19:00, ζηα γξαθεία ηνπ
Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ
(Αθαδεκίαο 7, 5νο νξ.). Ζ ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην είλαη άλεπ
θφζηνπο, φκσο νη ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο. χκθσλα κε ην
Γξαθείν ΟΔΤ Πεθίλνπ, ην ζεκηλάξην έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα
ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξείλ ζηελ Κίλα, θαζψο
επίζεο θαη γηα ηελ απνθπγή δηαθφξσλ δπζθνιηψλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη Δπξσπαίνη εμαγσγείο, ελ γέλεη, θαηά ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Κίλα. Ζ
απεπζείαο πξνζέγγηζε ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ κηαο
εμαηξεηηθά δεκνθηινχο ζηελ Κίλα εθαξκνγήο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο αλαδεηθλχεηαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, σο ν πιένλ
πξφζθνξνο ηξφπνο πξνψζεζεο ησλ επξσπατθψλ πξντφλησλ.
Σπρφλ
ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ
λα
αλαδεηήζνπλ
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζην
ζχλδεζκν
http://www.eusmecentre.org.cn/event/2018-0621/how-set-cross-border-shop-wechatathens?utm_source=EU+SME+Centre+Mailing+List&utm_cam
paign=ba9ed5030dEMAIL_CAMPAIGN_2018_05_29_04_08&utm_medium=email
&utm_term=0_e920ac2d4f-ba9ed5030d239156381&ct=t(EMAIL_CAMP

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
Γηεζλήο δηαγωληζκόο γηα έξγα παξαγωγήο αλαλεώζηκεο
ελέξγεηαο ζηελ Σπλεζία
Σν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Μεηαιιείσλ θαη Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο ηεο Σπλεζίαο αλαθνίλσζε δηεζλή πξφζθιεζε
ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ πνπ αθνξά ζε πξνέγθξηζε γηα ηελ
θαηαζθεπή έξγσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο, ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο 1000
MW θαη εθηηκψκελνπ θφζηνπο ηξηψλ δηο δελαξίσλ (ελφο δηο
επξψ). Δπ΄ απηνχ, δεκνζηεχζεθαλ δχν ζχληνκεο αλαθνηλψζεηο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ
γηα θσηνβνιηατθά έξγα δπλακηθφηεηαο 500 MW θαη έλα
κνλάδσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο δπλακηθφηεηαο επίζεο 500 MW.
πγθεθξηκέλα, ην Σπλεζηαθφ Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Μεηαιιείσλ
θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζθνπεχεη λα θαηαζθεπάζεη
ηηο εμήο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζηε
ρψξα: ζηελ πφιε Tozeur δπλακηθφηεηαο 50 MW, ζην Sidi
Bouzid δπλακηθφηεηαο 50 MW, ζην Kairouan δπλακηθφηεηαο
100 MW, ζηε Gafsa δπλακηθφηεηαο 100 MW θαη ζηελ πφιε
Tataouine δπλακηθφηεηαο 200 MW. Αληίζηνηρα, νη κνλάδεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθά πάξθα ζα είλαη νη εμήο:
Μνλάδα 500 MW ζηε ζέζε Jbel Abderrahmane ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Nabeul (200 MW), ζηε ζέζε Jbel Tbaga ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Kebilia (100 MW) θαη αθφκε κία κνλάδα 200
MW ζε ζέζε πνπ ζα πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο - κειεηεηήο
ηνπ έξγνπ. Σα λέα έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ
πξνθεξχζζνληαη ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ κνληέινπ
Build Own Operate (BOO).εκεηψλεηαη φηη δελ έρνπλ
δεκνζηεπζεί πεξηιήςεηο πξνθεξχμεσλ αιιά ζχληνκεο
αλαθνηλψζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο θαινχληαη
θαη αξρήλ λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ γηα λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα
αηηεζνχλ πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε. Οη αλαθνηλψζεηο είλαη
πξνζβάζηκεο
ζηνλ
ειεθηξνληθφ
ζχλδεζκν
http://www.energymines.gov.tn/autorisation-pv.htm
θαη
http://www.energymines.gov.tn/autorisation-eo.htm . Grafe;io
OEY Σχληδαο, (Πεγή: «ΓΝΟΤ ΠΡΑΣΣΔ» Μεληαίν Γειηίν
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, Μάτνο 2018, Β8 Γ/λζε Δπηρ.
Αλάπηπμεο – ΤΠΔΞ).
Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο αιινδαπώλ επηρεηξήζεωλ ζηε
νπεδία
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο ηνπ
Δζληθνχ
πκβνπιίνπ
Δκπνξίνπ
ηεο
νπεδίαο
(Kommerskollegium
–
National
Board
of
Trade,
https://www.kommers.se/In-English/ , Κπβεξλεηηθή Τπεξεζία
αξκφδηα γηα ζέκαηα δηεζλνχο εκπνξίνπ, εζσηεξηθήο αγνξάο ΔΔ
θαη εκπνξηθήο πνιηηηθήο), παξνπζηάζηεθαλ νη ππεξεζίεο
ππνζηήξημεο αιινδαπψλ εηαηξεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εμάγνπλ
ηα πξντφληα ηνπο ή λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε ζνπεδηθή
αγνξά. Παξαζέηνπκε θαησηέξσ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ: - Product
Contact Point (www.kommers.se/pcp)
, φπνπ ην
Kommerskollegium, θαηφπηλ αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
δχλαηαη λα παξέρεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνχο
πνπ δηέπνπλ ηελ εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ζηε
ζνπεδηθή αγνξά (pcp) θαζψο θαη ηελ ππεξεζία Point of Single
Contact for Services, γηα ηελ παξνρή ελεκέξσζεο ζε
αιινδαπέο εηαηξείεο γηα ηελ πψιεζε ππεξεζηψλ ζηε νπεδία
(www.eu-go.eu).
-Γηαδηθηπαθή
πχιε
VERKSAMT
(www.verksamt.se) , ε νπνία κεηά απφ ζπλεξγαζία δηάθνξσλ
ζνπεδηθψλ θπβεξλεηηθψλ Τπεξεζηψλ παξέρεη πιεξνθφξεζε
ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ. -θέληξν
SOLVIT
https://www.kommers.se/In-English/Areas-ofExpertise/solvit-center /, Τπεξεζία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ,
πνπ -φπσο ζε φια ηα θ-κ ΔΔ-, παξέρεη ππεξεζίεο ζε πνιίηεο ή
επηρεηξήζεηο θ-κ, φηαλ ζεσξνχλ φηη παξαβηάδνληαη ηα
δηθαηψκαηα ηνπο απφ δεκφζηα αξρή άιιεο ρψξαο θ-κ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Γξαθείν ΟΔΤ ηνθρφικεο .
(Πεγή: «ΓΝΟΤ ΠΡΑΣΣΔ» Μεληαίν Γειηίν Δπηρεηξεκαηηθψλ
Πιεξνθνξηψλ, Μάτνο 2018, Β8 Γ/λζε Δπηρ. Αλάπηπμεο –
ΤΠΔΞ).

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα

406

07/06/18
Α.Γ. 72/2018
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΧΝ ΣΖΛ.2310 381080

ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

408

07/06/18 Α.Γ. 71/2018 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΑΔΡΗΧΝ ΣΖΛ.2310 381080

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

433

08/06/18
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ &
ΘΡΔΠΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ
ΣΖΛ.2313
320529

3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

405

11/06/18
Α.Γ. 62/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΗΑΓΡΑΦΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΣΖΛ.2310
381080

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

409

11/06/18
Α.Γ. 61/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ.2310 381080

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

421

11/06/18
ΑΓ 2/ΣΤ/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΧΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΔΝΣΟ
ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ.2313307184

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Γ.
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ

431

11/06/18 Α.Γ. 01/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.210 7675444

ΔΗΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
ΣΡΑΣΟΤ

418

12/06/18
Α.Γ. 65/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ
ΑΗΜΑΣΟ
ΣΖΛ.2310 381080

424 ΓΝΔ

427

12/06/18
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.2313 308154

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

428

12/06/18 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
ΣΖΛ.2313 308154

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

429

12/06/18 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖΛ.2313 308154

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

430

12/06/18
Α.Γ. 5/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΟΗΓΟΠΟΗΨΑ ΣΖΛ.2313 300500

ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ

411

13/06/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΡΗΧΝ ΣΑΥΤΘΔΡΜΑΝΣΖΡΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΔΣΧΝ
ΝΔΡΧΝ
ΥΡΖΖ,
ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΔΚΑΣΟΤ
800
ΛΗΣΡΧΝ
ΣΖΛ.23133231150
13/06/18
Α.Γ. 63/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΛΛΧΝ ΜΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖΛ.2310 381080

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

423

13/06/18 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΣΤΠΟΤ: LABWARE KE 48 AS ΣΖΛ.2313 320529

3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

435

13/06/18
Α.Γ. 11/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΥΔΗΡΟΚΣΗΧΝ (ΓΑΝΣΗΧΝ) ΣΖΛ.2313 308154

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

436

13/06/18
Α.Γ. 12/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ ΣΖΛ.2313 308154

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

413

14/06/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΠΑΣΑΡΗΧΝ ΣΖΛ.2313320529

ΓΗΑ

ΣΖΝ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

415

14/06/18
Α.Γ. 67/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ ΣΖΛ.2310 381080

419

ΣΖΝ
ΣΟΤ

424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα (πλέρεηα)

14/06/18
Α.Γ. 66/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ ΣΖΛ.2310 381080
14/06/18
Α.Γ. 64/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΟΣΟΠΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ.2310 381080
14/06/18 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΔΓΡΑ,
5
ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΥΔΗΡΟΛΑΒΧΝ
ΚΑΗ
ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟΤ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛ.2313 320529
18/06/18
Α.Γ. 80/2018
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΗΚΟΤ
ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΖΛ.2310 381080
22/06/18 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ.2313 317535
25/06/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟΤ
ΓΑΛΑΚΣΟ
Δ
ΤΚΔΤΑΗΑ
1/4
ΛΗΣΡΟΤ
ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΛΗΠΟ 3,5% ΣΖΛ.2313 307130
25/06/18 Α.Γ. 31/2018 2Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΛΜΑΣΧΝ ΔΡΠΤΣΡΗΧΝ ΑΡΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2103483161
26/06/18 Α.Γ. 53/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313 308154
29/06/18 Α.Γ. 15/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΣΖΛ.25213 50222
02/07/18 Α.Γ. ΓΓ02/2018 ΓΗΔΘΝΖ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ ΣΖΛ. 22410 45300
02/07/18 Α.Γ. 18/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.2313 317535
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424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ.
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ
ΓΔΤΑΡ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr, γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο ζε
ζέκαηα επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο: Πξνκεξχμεηο πξνγξακκάησλ, Διιεληθέο θαη Γηεζλείο Δθζέζεηο, Εεηήζεηο
πλεξγαζηψλ, Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο, πλέδξηα, θ.α
Νέεο ππεξεζίεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ηωλ
Δπηκειεηεξίωλ: Γχν λέεο πξσηνπφξεο ηερλνινγηθά ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο θαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ ΒΔΘ (www.veth.gov.gr), πξνζθέξεη ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (ΚΔΔΔ) ζην ζχλνιν ησλ
Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία εύξεζεο επελδπηηθώλ
πξνγξακκάηωλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ) θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεωο)
εθπαίδεπζεο (http://elearning.uhc.gr/) Με ηελ πξψηε ππεξεζία, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ γηα
λα αληινχλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα λέα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα
απαζρφιεζεο, φπσο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμήο ηνπο ζε απηά. Με ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ
απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή
βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.

