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Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ
55A/11.03.2020)
η
Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου
Κατεπείγοντα
μέτρα
αντιμετώπισης
των
αρνητικών
συνεπειών
της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 55A/11.03.2020) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Μεταξύ άλλων
περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την άδεια ειδικού σκοπού
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού στις
εργασιακές σχέσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η
αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις , η αναστολή
είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας
καταβολής δόσεων και η παράταση προθεσμίας καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών. Δείτε αναλυτικά την Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου
στο
σύνδεσμο:
https://mcusercontent.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78/fil
es/bda239d9-58d8-4c0b-a1f7f5ef516eb0ab/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%
97_%CE%9D%CE%9F%CE%9C_%CE%A0%CE%95%CE
%A1%CE%99%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%9C%CE%
95%CE%9D%CE%9F%CE%A5.01.pdf

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος ασφαλιστικός νόμος
4670/2020
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43A/ 28.02.2020
ο νέος
ασφαλιστικός νόμος 4670/2020 "Ασφαλιστική μεταρρύθμιση
και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις". Δείτε τον νόμο
4670/2020
στο
σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4x
ouZundtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942Cdyqx
SQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluVnRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBBNl9E5e1J
NAhlkBhJ9Dl7ZAXMHuek6hWU8OMokN6iW

Ανακοίνωση - Αναστολή Προγραμμάτων Κατάρτισης
ΛΑΕΚ 0.24
Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ, μετά την έκδοση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, σύμφωνα
με την οποία απαγορεύτηκαν οι δια ζώσης εκπαιδευτικές
διαδικασίες καθώς και συναθροίσεις, ανακοινώνει την
αναστολή των Προγραμμάτων «Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0.24» για
μεγάλες επιχειρήσεις. Η αναστολή τίθεται σε ισχύ για όλα τα
προγράμματα σε όλη τη χώρα, από την Τετάρτη 11 Μαρτίου
έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020. Για τον λόγο αυτό θα
πρέπει να γίνουν από τους δικαιούχους οι προβλεπόμενες
ενέργειες μετάθεσης των προγραμμάτων, τουλάχιστον 15
ημέρες αργότερα και μέχρι νεωτέρας. Το μέτρο λαμβάνεται
για προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς
του κορωνοϊού στους πολίτες. Για οποιαδήποτε νεώτερη
εξέλιξη θα γίνει άμεση ενημέρωση από τον ΟΑΕΔ..
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Υπογράφηκε η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου
Εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Υπογράφηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Andrew McDowell
παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη
Γεωργιάδη, του Υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη και του
επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού
Αλέξη Πατέλη, συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας
δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του οποίου θα δοθούν
επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαχειριστής του Ταμείου θα είναι το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Με την υπογραφή της
συμφωνίας το ΕΤαΕ θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση των
διαδικασιών επιλογής των τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο
Ταμείο Εγγυοδοσίας, από τις οποίες θα εκταμιεύονται τα
δάνεια. Τονίζεται ότι το ΕΤαΕ θα λειτουργεί ως εγγυητής έως το
80% των δανείων. Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας θα διατεθούν
100.000.000 € τα οποία μεταφράζονται σε πάνω από
500.000.000 ευρώ για νέα δάνεια προς ΜμΕ. Οι εγγυήσεις θα
παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος και αυτές με τη
σειρά τους θα χορηγούν δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο,
μεγαλύτερη
περίοδο
αποπληρωμής
και
μειωμένες
εξασφαλίσεις. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από το
EΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Διακήρυξη
συνοπτικού
διαγωνισμού
«Τυποποίηση
διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα
Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO
9001:2015»
Η Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Εξωτερικών με αντίστοιχο έγγραφό της μας ενημερώνει ότι , το
Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προκηρύσσει
το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που
παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων - ISO 9001:2015». Το έργο έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) περιόδου 20142020» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των
74.000,00
€
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
24%
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 59.677,42 €). Ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του
άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του
νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας και θα
ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Εξωτερικών, Βασ. Σοφίας 1, 1ος όροφος,
γραφ. 7, Τ.Κ. 10671 Αθήνα μέχρι την 17/03/2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 14:00. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε
στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://www.mfa.gr/ypiresies-giaepiheiriseis/dimosioi-diagonismoi-diavouleyseis/diakeruxesunoptikou-diagonismou-tupopoiese-diadikasion-ton-uperesionpou-parekhontai-apo-ta-grapheia-oikonomikon-kai-emporikonupotheseon-iso-90012015.html

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2020
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικές αιτήσεις, από πιστοποιημένους χρήστες και
αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) , θα γίνονται δεκτές για το κατασκηνωτικό
πρόγραμμα 2020, οι προθεσμίες υποβολής του οποίου, ξεκινούν την Τρίτη
17 Μαρτίου και ώρα 08:00. Με απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, όλες οι
προαιρετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού, έχουν μετατραπεί σε
υποχρεωτικές, με στόχο την δραστική μείωση του συγχρωτισμού στις
Υπηρεσίες του. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο των προληπτικών
μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού. Ειδικά για τους
χρήστες – δικαιούχους του προγράμματος που δεν έχουν πιστοποιηθεί για
την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, δηλαδή δεν
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, θα υπάρξουν νέες οδηγίες – την ερχόμενη
εβδομάδα – για τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιηθούν, αλλά και για τις
προθεσμίες υποβολής της αίτησής τους, που θα ισχύουν ειδικά για την
συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων. Κατά τα λοιπά, η υποβολή αιτήσεων
από πιστοποιημένους χρήστες – δικαιούχους της Επιταγής Διαμονής
Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και παρόχων κατασκηνωτικών
επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους
2020, ξεκινά την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 08:00. Το πρόγραμμα θα
υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2020 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2020 για
τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου 2020 για τα παιδιά με
αναπηρία. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε
παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000, ο δε προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €. Δικαιούχοι του προγράμματος
είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα
φορολογικού έτους 2018 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι/ες το έτος 2019:
•
είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή
•
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής
προστασίας μητρότητας ή
•
έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια
επιδόματα) ή
•
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα
παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και
επιδότησης ανεργίας)
καθώς και όσοι είναι
•
εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον
τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση
συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση
μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι που επιλέγονται,
επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε Παιδική
Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με
τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει
τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Ωφελούμενοι είναι
τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2004
έως την 14η Ιουνίου 2014. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην
παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’
ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και
αποχώρησης. Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και
διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται – από
πιστοποιημένους χρήστες, δηλαδή όσους έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ - μέχρι την 31.03.2020 και ώρα
15.00 (για τους υπολοίπους θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες υποβολής
την ερχόμενη εβδομάδα). Δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφαλιστική
ταυτότητα, στο εισόδημα και στην ανεργία των δικαιούχων αναζητούνται
αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σε όσες περιπτώσεις σύμφωνα
με τη Δημόσια Πρόσκληση απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας
αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.
Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την
προσκόμιση δικαιολογητικών.
Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα
δικαιολογητικά μέχρι την 31.03.2020 και ώρα 15.00.
Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των
δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ
τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση
ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν
υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα, και να προσέξουν
ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον
διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr .

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων για τις περισσότερες παροχές και
βεβαιώσεις λόγω της λήψης προληπτικών
μέτρων κατά του κορωνοϊού
Την μετατροπή όλων των προαιρετικών
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σε
υποχρεωτικές, ανακοίνωσε η Διοίκηση για την
δραστική μείωση του συγχρωτισμού στις
Υπηρεσίες του Οργανισμού, στο πλαίσιο των
προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της
διασποράς του κορωνοϊού. Τα μέτρα αυτά
εφαρμόζονται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου και
θα είναι σε ισχύ έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου
2020.
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, η
οποία ήδη απεστάλη στις υπηρεσίες του
Οργανισμού, όλες οι προαιρετικές ηλεκτρονικές
υπηρεσίες μετατρέπονται σε υποχρεωτικές. Οι
υπηρεσίες που πλέον υποχρεωτικά παρέχονται
ηλεκτρονικά, είναι αναρτημένες στο σύνδεσμο :
http://www.oaed.gr/nea-arthro//asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/ypochr
eotike-elektronike-ypobole-aiteseon-giaparoches-?redirect=http://www.oaed.gr/neaarthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfv
DrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%
3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col
_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1. Οι
συναλλασσόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τις
παροχές (όπως το επίδομα μακροχρόνια
ανέργων, το ειδικό εποχικό επίδομα, κ.λπ.)
καθώς και τις βεβαιώσεις (χρόνου ανεργίας,
λήψης
επιδόματος
ανεργίας,
κ.λπ.)
αποκλειστικά και μόνο με την υποβολή αίτησης
με ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικασία εγγραφής
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και η
αίτηση για το τακτικό επίδομα ανεργίας θα
συνεχίζεται στα 118 Κέντρα Προώθησης
Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ανά την επικράτεια.
Επίσης, οι επιδοτούμενοι άνεργοι που
λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας και –
μέχρι πρότινος- απαιτείτο η φυσική τους
παρουσία στα ΚΠΑ2, από σήμερα μπορούν να
δηλώνουν την παρουσία τους στέλνοντας email
στο ΚΠΑ2 της περιοχής τους. Ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των ΚΠΑ2 βρίσκονται στο
σύνδεσμο : http://www.oaed.gr/email .

Ανακοίνωση ΟΕΕ – Ακύρωση Σεμιναρίων
και Εκδηλώσεων
Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και σε
συμμόρφωση με τις πρόσφατες οδηγίες του
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, περί μη
συνάθροισης σε κλειστούς χώρους και
ακύρωσης όλων των συνεδριακών εκδηλώσεων
στην επικράτεια για 4 εβδομάδες, ακυρώνονται
όλα τα προγραμματισμένα δια ζώσης σεμινάρια
και όλες οι προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις
τόσο στην Αθήνα όσο και στα Περιφερειακά μας
Τμήματα,
μέχρι
νεωτέρας.
Θα
πραγματοποιηθούν μόνο τα σεμινάρια που
έχουν προγραμματιστεί με τη διαδικασία του
Live Streaming. Περισσότερες πληροφορίες :
https://www.oe-e.gr/

Ανακοίνωση ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για τον
κορονοϊό COVID-19 - Στήριξη επιχειρήσεων και
εργαζομένων
Οι εξελίξεις από τον κορονοϊό COVID-19 επιβάλλουν
στους Κοινωνικούς Εταίρους, στο πλαίσιο του
θεσμικού μας ρόλου και της κοινωνικής μας ευθύνης,
να συνδράμουμε τις επιχειρήσεις και τους
εργαζόμενους μας με υπευθυνότητα. Καλούμαστε να
δράσουμε προληπτικά, συλλογικά, οργανωμένα και
γρήγορα, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέγιστο δυνατό
επίπεδο, στον περιορισμό της διασποράς του ιού,
προστατεύοντας παράλληλα την υγεία όλων των
εργαζομένων αλλά και τις ίδιες τις θέσεις εργασίας. Η
αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους
εργασιακούς
χώρους
και
σύμφωνα
με
τις
κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον
Εθνικό
Οργανισμό
Δημόσιας
Υγείας
(https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) είναι το
πρώτο αυτονόητο καθήκον όλων των επιχειρήσεων.
Επίσης, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/docume
nts/RRA-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019increase-transmission-globally-COVID-19.pdf)
,
ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν
εθελοντικά προληπτικά μέτρα, με σκοπό τον
περιορισμό της διασποράς του ιού στους χώρους
εργασίας και την προστασία της υγείας των
εργαζομένων. Τα προληπτικά μέτρα, πρέπει να
στοχεύουν -εκτός από την προστασία- και στη
διευκόλυνση των εργαζομένων και στην ομαλή
λειτουργία των επιχειρήσεων στον μέγιστο δυνατό
βαθμό, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχει αποφασιστεί
από την κυβέρνηση η λήψη εκτάκτων προληπτικών
μέτρων. Ειδικότερα, προτρέπουμε τις επιχειρήσεις,
που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να
εφαρμόσουν, όπου είναι εφικτό, πρακτικές ευελιξίας
ως προς τον χρόνο και τον τόπο εργασίας, αλλά και
για τη διευκόλυνση αδειών εφόσον υπάρχουν έκτακτες
οικογενειακές υποχρεώσεις από τυχόν κλείσιμο
παιδικών σταθμών, σχολείων, κλπ. Βρισκόμαστε στη
διάθεση του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας
και των αρμόδιων αρχών προκειμένου να
συνδράμουμε, με όποιον τρόπο κριθεί σκόπιμο, στην
προστασία της υγείας των εργαζομένων και στη
διαφύλαξη του συνεκτικού ιστού της ελληνικής
οικονομίας.

Αναβάλλεται το 9
και Μακιγιάζ

ο

Φεστιβάλ Κομμωτικής Τέχνης

Σωματείο Επαγγελματιών Κομμωτών Δ. Θεσσαλονίκης
στο πλαίσιο της πρόληψης στο θέμα <κορωναϊό> με
βάση τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και
ο
τα προτεινόμενα προληπτικά μέτρα μετατίθεται το 9
Φεστιβάλ Κομμωτικής Τέχνης και Μακιγιάζ
που
επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις15 και 16 Μαρτίου
2020, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, Μοναστηρίου 8 –
Θεσσαλονίκη. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν
ανακοινώσεις για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής.
Πληροφορίες: 2310663918, 6947280586.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Μεταπτυχιακά Προγράμματα

–

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδικεύσεις
•
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
•
Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις
Το Χρηματοοικονομικό & Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών
Χρήματος και Κεφαλαίων
προετοιμάζουν νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους, για
σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών,
εταιρειών επενδύσεων, ελεγκτικών/λογιστικών εταιρειών, εταιρειών
παροχής συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, υπουργείων,
εποπτικών αρχών και άλλων οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς
και παραγωγικών επιχειρήσεων.
Η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι
σύμφωνα με τα καλύτερα διεθνή πρότυπα. Δίνουν μεγάλη έμφαση στη
λογική θεμελίωση των εργαλείων και εννοιών της χρηματοοικονομικής,
στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στον συνδυασμό θεωρίας και
πράξης.
Όλα αυτά, σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο αναγνωρίζει,
εκτιμά και προάγει την άμιλλα και την ακαδημαϊκή αριστεία.
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ποιότητα διδασκαλίας, στην
αλληλεπίδραση διδασκόντων και διδασκομένων, και στη συνεχή
επαφή με την πραγματική οικονομία.
Στην υψηλή ποιότητα των μεταπτυχιακών σπουδών συμβάλλουν τα
μέγιστα και οι διεθνούς φήμης καθηγητές του Τμήματος. Συνδυάζουν
τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία. Έχουν, επίσης,
πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο.
Η λειτουργία και ο προσανατολισμός των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων αντανακλούν τους στόχους του Τμήματος: Να
αποτελέσει εφαλτήριο για επιτυχημένη και δημιουργική σταδιοδρομία
φιλόδοξων και εργατικών νέων ανθρώπων, συμβάλλοντας έτσι στην
κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Να είναι
ένα Τμήμα στην υπηρεσία της κοινωνίας. Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του
Τμήματος
https://bankfin.unipi.gr/ .

Δωρεάν Καταχώρηση Επιχειρήσεων Μελών Επιμελητηρίου HERE WeGo Maps
Με έγγραφό της προς το ΒΕΘ η HERE Technologies Athens Tsitouri
44, 15231, Athens, Greece, κινητό: 6974032575, email:
mapsgreece@here.com ανακοίνωσε την προσφορά της για δωρεάν
δυνατότητα καταχώρησης των Επιχειρήσεων των μελών του
Επιμελητηρίου στους Χάρτες, στις Εφαρμογές και στα Προϊόντα της
HERE
Technologies
μέσω
της
διαδικτυακής
πλατφόρμας
χαρτογράφησης HERE Map Creator.
Οδηγίες καταχώρισης
επιχείρησης σε έξι απλά βήματα: 1. Κάντε εγγραφή στο Map Creator
(http://mapcreator.here.com/), 2. Επιλέξτε “προσθήκη τοποθεσίας”/
“Add new place”, 3.
Εντοπίστε και τοποθετήστε την επιχείρησή
σας στο χάρτη , 4.
Επιλέξτε
την/τις
κατηγορία/ίες
της
επιχείρησης , 5. Καταχωρίστε τα στοιχεία της επιχείρησης σας
(επωνυμία, τηλέφωνο, website, email, ωράριο λειτουργίας, κλπ.),
6.Αποθηκεύστε την καταχώριση! Αν η επιχείρησή σας υπάρχει ήδη στο
Map Creator επιλέξτε την στο χάρτη ελέγξτε και ενημερώστε τα
στοιχεία και αποθηκεύστε τις αλλαγές. Η καταχώρηση σας θα ελεγχθεί
και θα εμφανιστεί σε επόμενη έκδοση στους χάρτες, στις εφαρμογές
και στα προϊόντα της HERE Technologies. Για περισσότερες
πληροφορίες : https://www.facebook.com/groups/Map.Creator.Greece/

5η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Φαρμάκων «Jordan Food International Food Exhibition 2020» (Αμμάν, 10-14.06.2020)
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια πληροφόρησης που έλαβε από την Πρεσβεία
η
της Ελλάδας στο Αμμάν, μας γνωρίζει ότι την περίοδο μεταξύ 10 και 14 Ιουνίου 2020 θα διεξαχθεί η 5 Διεθνής Έκθεση Τροφίμων
και Φαρμάκων «Jordan Food International Food Exhibition 2020», στο International Convention and Exhibition Center του Αμμάν. Η
φετινή Έκθεση, που διεξάγεται για 5η συνεχή χρονιά, τελεί υπό την αιγίδα της Α.Υ. Βασιλιά της Ιορδανίας και θεωρείται μία από τις
σημαντικότερες στον τομέα των τροφίμων και των φαρμάκων συγκεντρώνοντας πολλούς εκθέτες και επισκέπτες κατά τα
προηγούμενα χρόνια. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από τους εκπροσώπους
των διοργανωτών, κ. Eyad Raja, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή (email: eyad@ipco.jo , τηλ. +962 797146101) και τον Διευθυντή του
Τμήματος Marketing, κ. Ahmad Almasari (email: ahmad@ipco.jo , + 962 797147244), καθώς και από τον ιστότοπο της Έκθεσης
(www.ipco.jo , email: info@ipco.jo , τηλ. + 962 65824568, + 962 658224569).

Αναζήτηση Ελληνικών παραγωγικών
επιχειρήσεων στην Αίγυπτο σε
διαδικασία εγγραφής στο Ειδικό
Μητρώο Αλλοδαπών Παραγωγικών
Μονάδων στην Αίγυπτο -Ενημέρωση
φορέων»
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών
σε συνέχεια ενημέρωσης που έλαβε
από το Γραφείο Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας
στο Κάϊρο, μας γνωρίζει ότι η
Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κάϊρο
ζήτησε από τα Κ-Μ να υποβάλουν στην
Αντιπροσωπεία
επικαιροποιημένους
καταλόγους επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή
(registration)
στο
εν
θέματι
αναφερόμενο Ειδικό Μητρώο του
Υπουργείου Εμπορίου, σε εφαρμογή
των Διαταγμάτων υπ’ αρ. 43/2016 και
44/2019, προκειμένου να ολοκληρωθεί
η εισαγωγή των παραγομένων από
αυτές προϊόντων στην Αίγυπτο, η
ολοκλήρωση της εξέτασης της οποίας
εκκρεμεί από Αιγυπτιακής πλευράς. Τα
στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν
από πλευράς Ελληνικών επιχειρήσεων
είναι: η επωνυμία της εταιρίας που
αιτήθηκε εγγραφή, ο κλάδος, η
εμπορική
ονομασία/σήμα
των
προϊόντων καθώς και ο αριθμός
καταχώρησης της αίτησης/φακέλου από
τον Αιγυπτιακό Γενικό Οργανισμό
Ελέγχου Εξαγωγών & Εισαγωγών
(GOIEC). Eπιπρόσθετα, επισημαίνεται
ότι από τις 108 συνολικά, εκκρεμείς
αιτήσεις εγγραφής κοινοτικών εταιριών
που είχε υποβάλει η ΕΕ, στο τέλος του
2019, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
για την εγγραφή για 53 (απορρίφθηκαν
41 αιτήσεις εταιριών επί τη βάσει
ληγμένων πιστοποιητικών ποιότητας
ενώ οι υπόλοιπες δεν βρέθηκαν στη
σχετική «Βάση Δεδομένων Εκκρεμών
Αιτήσεων» του Αιγυπτιακού Υπουργείου
Εμπορίου). Παράλληλα, τονίζεται ότι οι
επιχειρήσεις, των οποίων οι αιτήσεις
απορρίφθηκαν,
δεν
ενημερώθηκαν
σχετικά από τις Αιγυπτιακές Αρχές.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των
μελών
σας,
προκειμένου
να
αποσταλούν
σχετικά
στοιχεία,
απευθείας στο Γραφείο ΟΕΥ Καϊρου, το
αργότερο, έως τη Δευτέρα, 16
Μαρτίου τ.ε., προκειμένου, αυτά, εν
συνεχεία,
να
διαβιβασθούν στην
Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κάϊρο, με
σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών
εγγραφής κοινοτικών παραγωγικών
μονάδων/εξαγωγέων.
Προς
διευκόλυνσή σας, παρατίθενται τα
ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας του
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων
Καϊρου:
Προϊστάμενος
Γραφείου,
κ.
Παντελής
Γκάσιος,
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, ∆/νση : 18 Aisha El
Taymouria, Garden City Cairo 11451,
Τηλ.: (00202) 27948482, 27952036,
Fax:
(00202) 27940684, Email:
ecocom-cairo@mfa.gr , Web Site:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikonupotheseon/office/811

JA Greece: Πρώτο βραβείο στην οικολογική μαθητική «επιχείρηση» ΕCO
WAVE S.A. που μειώνει τα ιατρικά απόβλητα
Το πρώτο βραβείο της Μαθητικής Εμπορικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης του Junior
Achievement Greece ανακοίνωσε και απένειμε η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία
Ζαχαράκη, η οποία επιβεβαίωσε την εισαγωγή του μαθήματος επιχειρηματικότητας
στα σχολεία από την επόμενη σχολική χρονιά. «Πράσινες» οι περισσότερες
«επιχειρήσεις» που διακρίθηκαν. Μεγάλη περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία
επέδειξαν οι 1.000 έφηβοι «επιχειρηματίες» από 45 Γυμνάσια και Λύκεια της Βόρειας
Ελλάδας και της Κρήτης, που συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στη Μαθητική
Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης του Junior Achievement Greece, την Παρασκευή
28 Φεβρουαρίου 2020 στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Το πρώτο
βραβείο της εμπορικής έκθεσης κατέκτησε η Mαθητική «Εικονική Επιχείρηση» ECO
WAVE S.A. από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, με ένα προϊόν που η
ομάδα παρουσίασε με εντυπωσιακό επαγγελματισμό και δυναμισμό. Πρόκειται για
το «Bio-veil», ένα καινοτόμο, οικολογικό ρολό για τα εξεταστικά κρεβάτια
νοσοκομείων, ιατρικών κέντρων, ιδιωτικών ιατρείων, φυσικοθεραπευτηρίων και
κέντρων αισθητικής που είναι απολύτως βιοαποικοδομήσιμο και έχει στόχο να
αντικαταστήσει άμεσα τα ρολά που χρησιμοποιούνται σήμερα. Στο ρολό «Bio-veil»,
η αδιάβροχη επένδυση που έχει το χαρτί δεν είναι από πλαστικό, αλλά από φυτικές
πρώτες ύλες, όπως άμυλο, σιτάρι και πολτός κυτταρίνης. «Σύμφωνα με το νόμο, τα
ιατρικά απόβλητα αποτεφρώνονται ή απλώς πετιούνται και έτσι είτε θα κάνουν 400
χρόνια να εξαφανιστούν από τη γη, είτε θα υπάρχουν ως μικροπλαστικά στην
ατμόσφαιρα», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΕCO WAVE A.E. Θοδωρής
Μάτσης, μαθητής της Α’ Λυκείου Αριστοτέλειου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και τόνισε:
«Το δικό μας οικολογικό ρολό μέσα σε δύο μήνες εξαφανίζεται, γίνεται λίπασμα και
δεν αφήνει κανένα οικολογικό αποτύπωμα».
«Όπως ήδη γνωρίζετε η
επιχειρηματικότητα είναι από τα νέα μαθήματα που θα εισάγουμε στα σχολεία και
μαζί με το Junior Achievement Greece θα το εξελίξουμε», δήλωσε η κυρία
Ζαχαράκη. Το δεύτερο βραβείο απένειμε στη Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση»
οcLean από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, η Διευθύντρια του
Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου. Η ομάδα
εντυπωσίασε με την εφαρμογή για κινητά που έχει ως στόχο τον καθαρισμό της
θάλασσας. Η εφαρμογή εντοπίζει τη μόλυνση από σκουπίδια στο βυθό και
χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες δίνει στοιχεία για το βάθος που βρίσκονται έτσι
ώστε οι συνεργαζόμενοι με την εταιρεία δύτες-εθελοντές να τα απομακρύνουν και να
αφήνουν το βυθό καθαρό. Το τρίτο βραβείο κατέκτησε η Μαθητική «Εικονική
Επιχείρηση» ΚΙΝΕSIS από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το
παρέλαβε από την Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Αυγέρη. Οι
μικροί «επιχειρηματίες» εμπνεύστηκαν ένα σύστημα «έξυπνων φαναριών» που
λειτουργούν σαν «αόρατοι τροχονόμοι» και αλλάζουν τη σηματοδότηση από κόκκινο
σε πράσινο ανάλογα με την κίνηση αυτοκινήτων και πεζών, δίνοντας προτεραιότητα
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το βραβείο «Καλύτερο Περίπτερο» απένειμε το
μέλος της κριτικής επιτροπής Νίκος Μπρης από την ΕΥ στη Μαθητική «Εικονική
Επιχείρηση» Ηοspinstall από το Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων. Η μαθητική
«εταιρεία», δημιούργησε ένα καινοτόμο σύστημα που ειδοποιεί άμεσα ασθενείς και
ιατρικό προσωπικό με στόχο να μειωθούν οι ουρές στα νοσοκομεία και τα
διαγνωστικά κέντρα. Το βραβείο «Κοινωνικού Αντικτύπου» κέρδισε η Μαθητική
«Εικονική Επιχείρηση» SSW (Soufli Silkline Worms) από το Γενικό Λύκειο Σουφλίου
και το παρέλαβε από το μέλος της κριτικής επιτροπής Ιωάννη Δάγκαρη από τη
MetLife. Οι μαθητές και οι μαθήτριες «στελέχη» της «επιχείρησης» δημιούργησαν
οικολογικό, αλέκιαστο, μεταξωτό τραπεζομάντηλο με σκοπό να αντικαταστήσει τα
πλαστικά τραπεζομάντηλα μιας χρήσης σε εκδηλώσεις και πάρτι. Πολύ θετικά
σχόλια απέσπασε και η δεύτερη συμμετοχή από τον Έβρο, η μαθητική «επιχείρηση»
Save on Sight από το 4ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης με εφαρμογή
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Ιδιαίτερο θαυμασμό και συγκίνηση προκάλεσαν
οι εξαιρετικές Μαθητικές «Εικονικές Επιχειρήσεις» «Digital Fournoi» από το
Γυμνάσιο των ακριτικών Φούρνων Ικαρίας, οι δύο επιχειρήσεις «ΚΡΗΤ-Ίκαρος» και
«Χαζιρομπουκιές» από το Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, στο οποίο
φοιτούν εργαζόμενοι, ενήλικες μαθητές αλλά και όλες οι συμμετοχές των ειδικών
σχολείων. Η Μαθητική Εμπορική Έκθεση της Αθήνας του Junior Achievement
Greece, που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στο The
Mall Athens και στην οποία θα συμμετείχαν 75 σχολεία από την Κεντρική, Νότια
Ελλάδα και τα νησιά του Νότιου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, αναβλήθηκε λόγω
κοροναϊού και -αναλόγως των εξελίξεων- σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί σε νέα
ημερομηνία την άνοιξη. Όλες οι ομάδες θα καταθέσουν το business plan, θα
αναδειχθούν οι 10 καλύτερες μαθητικές «επιχειρήσεις» της Ελλάδας και θα
διαγωνισθούν στον Μεγάλο Πανελλαδικό Τελικό Διαγωνισμό που θα γίνει την
Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Η Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση» που θα
κερδίσει το πρώτο βραβείο, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό
Διαγωνισμό του JA Europe (http://www.jaeurope.org/ που θα πραγματοποιηθεί 2426 Ιουλίου 2020 στην Πορτογαλία. (Πηγή: Μάρτιος 2020 | Ενημερωτικό Δελτίο,
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας).

Ενημέρωση για την ακύρωση της 6ης FRESKON 2020
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Π.Κ.Μ. Τμήμα
Προβολής Αγροτικών Προϊόντων μας ενημέρωσε ότι, ο
εθνικός εκθεσιακός φορέας ΔΕΘ-Helexpo, εξαιτίας των
τελευταίων εξελίξεων στο μέτωπο του κοροναϊού (COVID-19)
και με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκθέτες, επισκέπτες και
εργαζομένους, αποφάσισε την ακύρωση της 6ης Διεθνούς
Έκθεσης FRESKON 2020, η οποία ήταν προγραμματισμένη
για το διάστημα 2-4 Απριλίου 2020 και θα διοργανωνόταν στο
Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Ο εθνικός εκθεσιακός φορέας, με δεδομένο ότι διοργανώνει
μια σειρά διεθνών γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ασφάλεια και τη δημόσια
υγεία, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και γενικότερα στη χώρα,
προβαίνει στην ακύρωση της Freskon και βρίσκεται σε συνεχή
επαγρύπνηση αναφορικά με την εξέλιξη των κρουσμάτων του
κοροναϊού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να
διαμορφώσει ανάλογα το εκθεσιακό του πρόγραμμα για το
επόμενο διάστημα. Εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού και
Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί όλα τα
μέτρα και τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για
εργαζομένους, συνεργάτες και επισκέπτες, ενώ η διοίκηση της
ΔΕΘ-Helexpo βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας θα ήθελε να ευχαριστήσει όλες τις
επιχειρήσεις για τη συνεργασία τους, αλλά και για την
κατανόηση απέναντι στο θέμα του κοροναΐού. Η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και η ΔΕΘ-Helexpo ανανεώνουν το
εκθεσιακό «ραντεβού» με τον κλάδο των φρέσκων
φρούτων και λαχανικών για τις 15-17 Απριλίου του 2021.
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.

Μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της Έκθεσης
SALON GOURMETS 2020»
Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ,
Τμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας μας ενημέρωσε ότι, λόγω της
εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19) σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
Ισπανίας,
αποφασίστηκε από την διοργανώτρια εταιρία PROGOURMET
S.A. και κοινοποιήθηκε από την εταιρεία GREAT-TRADE
EXHIBITIONS & EXPORTS CONSULTING (η οποία έχει τα
αποκλειστικά δικαιώματα για την Ελλάδα), η μετάθεση των
ημερομηνιών διεξαγωγής της SALON GOURMETS 2020 στο
Εκθεσιακό Κέντρο "IFEMAFeria de Madrid" στη ΜαδρίτηΙσπανία για τις 15-18 Ιουνίου 2020 (αντί για τις 30 Μαρτίου
έως
και
2
Απριλίου
2020
που
ήταν
αρχικά
προγραμματισμένο). 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»,
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 - Μετάθεση της
ημερομηνίας διεξαγωγής της Έκθεσης SALON GOURMETS
2020») το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 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.

Επιχειρηματικά Νέα
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
«Αναβολή των δύο Διεθνών Εκθέσεων Γαστρονομίας και Τροφίμων- Ποτών Salon Gourmet και Alimentaria και της Hostelco για τα
Ξενοδοχεία και την Εστίαση, στην Ισπανία». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es73)
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Καναδά Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΚΟΥΒΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για τον
Φεβρουάριο 2020, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο
περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr ) ,
email: gremb.hav@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΡΟΑΤΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ, απέστειλε οικονομικό δελτίο
Φεβρουαρίου 2020 με επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων Κροατίας . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ e-mail: economy-zagreb@mfa.gr , τηλ: +385(1)
4835716 &4810 437.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία», Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: +3614132612,
+3614132613, φαξ: +3613217403, email: ecocom-budapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en .

Επιχειρηματική Αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν (7-10.04.2020)
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών
μας γνωρίζει, ότι διοργανώνεται από τον ΣΕΒ, τον ΣΕΒΕ, το ΕΒΕΑ και το
Enterprise Greece, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και του
ΠΣΕ και του ΣΕΚ, επιχειρηματική αποστολή στο Μπακού, στο
Αζερμπαϊτζάν, από τις 7 έως τις 10 Απριλίου 2020. Το Επιχειρηματικό
Φόρουμ και οι συναντήσεις B2B, θα διοργανωθούν σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Προώθησης Εξαγωγών & Επενδύσεων (AZPROMO). Στην
αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες
πληροφορίες με την κα. Ευαγγελία Σαμοΐλη, τηλ. 211 1204308, 6932
588158, email: esamoili@norstar.gr .

Επιχειρηματική Αποστολή στην Προύσα
Απριλίου 2020

της Τουρκίας 09-12

Το Τουρκικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει ότι μεταξύ των
ημερομηνιών 9-12 Απριλίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής
Έκθεση «BUILDING CONSTRUCTION MATERIALS, ISTALLATION,
HEATING, COOLING, AIR CONDITIONING, NATURAL GAS AND
TECHNOLOGIES FAIR» από την εταιρία Tuyap Fair και στην ΤουρκίαBursa – στο Tuyap Fair, Convention ad Congress Center – με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών
που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: Κατασκευής κτιρίων και δομικών υλικών,
θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός και φυσικό αέριο. Παράλληλα με την έκθεση
υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, 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 ( 08 - 11 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 ( 08 - 11
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:
http://bursayapifuari.com/en/ . 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
τη Πρεσβεία μας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση
πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 27.03.2020 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Επιχειρηματική
Κωνσταντινούπολη
Απριλίου 2020

Αποστολή
της
Τουρκίας

στην
15-17

Το Τουρκικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης μας
ενημερώνει ότι μεταξύ των ημερομηνιών 15 - 17
Απριλίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί
Διεθνής Έκθεση « ENERGY & ENVIRONMENT
FAIR & CONFERENCE » από την εταιρία
Sektörel Fuarcılık A.Ş
και στην ΤουρκίαİSTANBUL – στο İstanbul Expo Center / Cnr Expo
– με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη
των
διοικήσεων
των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: Ενέργειας,
Ηλιακής ενέργειας, Ανακύκλωση, Περιβάλλον,
Αυτοματισμού, Συστήματα πυρασφάλειας και
Ηλεκτρικά συστήματα. 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 ( 14 - 17 Απριλίου 2020 )
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 ( 14 17 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://icci.com.tr/en/home/
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 τη Πρεσβεία. Oι εταιρείες
που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την
στείλουν το αργότερο μέχρι τις 30.03.2020 στο email thessaloniki@trade.gov.tr

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 21-25 Απριλίου 2020
Το Τουρκικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει ότι μεταξύ των ημερομηνιών 21 - 25 Απριλίου 2020 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση « ISTANBUL HOME TEXTILES EXHIBITION » από την εταιρία CNR İnternational Trade Fair και
στην Τουρκία- İSTANBUL – στο İstanbul Cnr Expo Center– με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: κουρτίνες, διακοσμητικά
μαξιλάρια, τούλι, πετσέτες, τραπεζομάντηλα, υφάσματα επίπλωσης, σεντόνια, λευκά είδη, είδη δαπέδου, ταπετσαρίες, πρώτες ύλες
και αξεσουάρ σπιτιού
Παράλληλα με την έκθεση 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 ( 20 - 23 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 (20 - 23 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://www.cnrevteks.com/index-en.html
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 τη Πρεσβεία μας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν
την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 06.04.2020 στο e-mail
thessaloniki@trade.gov.tr

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)

EXPO CORFU 2020
Πόλη: Νέο Λιμάνι Κέρκυρας
Ημερομηνία: : : 25-27 Απριλίου 2020 (ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟ 14-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)
Εκθέματα: τρόφιμα-Πoτά- Επαγγελματικός, Ξενοδοχειακός
Εξοπλισμός
Πληροφορίες: email: info@exantasgreece.com site:
www.exantasgreece.com tel: 6932362875 – 6937077682
Facebook: EXPO CORFU 2020

6 SEREXPO 2020
Πόλη: Σέρρες
Ημερομηνία: 23-27 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Πολιτισμός,
Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία, Κτηνοτροφία
Πληροφορίες: Site:, http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp

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/

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

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
FOOD EXPO 2020
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: : 16-17-18 Μαΐου 2020 (ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ)
Εκθέματα: Τρόφιμα - ποτά
Πληροφορίες: Site: www.foodexpo.gr
η

TH

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801

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

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

η

4 Διεθνής Έκθεση VERDE. TEC
Πόλη: M.E.C Παιανίας
Ημερομηνία: : 29-31 Μαίου 2020 ( μετά από μετάθεση
ημερομηνίας)
Εκθέματα: Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Site: www.verde-tec.gr

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

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

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

85 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη. Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία
Πληροφορίες: Site: https://www.helexpo.gr/el

FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 07- 09 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr

Διθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

Διεθνείς Εκθέσεις
IDEAL HOMEX 2020
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 26-29 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: είδη κουζίνας, διακόσμηση, λευκά είδη,
συσκευές
Πληροφορίες: site: https://www.hostistanbulfair.com/

ηλεκτρικές

SALON GOURMETS ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Πόλη: Μαδρίτη - Ισπανια
Ημερομηνία: 30 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2020
Εκθέματα: φαγητό
Πληροφορίες: site: www.gourmets.net/salon
ISTANBUL HOME TEXTILES EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
Ημερομηνία: 21-25 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Λευκά Είδη Σπιτιού
Πληροφορίες: site: https://www.cnrevteks.com/index-en.html
WORLD FOOD POLAND
Πόλη: Βαρσοβία, Πολωνία
Ημερομηνία: 21-23 Απριλίου 2020
Εκθέματα: έκθεση φαγητού και ποτού
Πληροφορίες: site: https://www.worldfood.pl/home/
KAZINTERPOWER
Πόλη: Παβλοντάρ , Καζακστάν
Ημερομηνία: 22-24 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Ηλεκτρική Ενέργεια
Πληροφορίες: site: http://www.kazexpo.kz/eng/power/power_eng.htm

CPMA CONVENTION & TRADE SHOW
Πόλη: Τορόντο, Καναδάς
Ημερομηνία: 12-14 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες: www.convention.cpma.ca
MOSTAR WINE FEST 2020
Πόλη: Mostar – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 13-16 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Κρασί
Πληροφορίες: site: http://www.lux.ba/
SIAL CHINA
Πόλη: Σαγκάη
Ημερομηνία: 13-15 Μαΐου 2020
Εκθέματα: φαγητό
Πληροφορίες: site: www.sialchina.com
BAU – SA 2020
Πόλη: Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 13-16 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Κατασκευαστική βιομηχανία
Πληροφορίες: site: http://www.bausa.ba/
BUY DOMESTIC 2020
Πόλη: Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 13-16 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Μικρές οικογενειακές Επιχειρήσεις
Πληροφορίες: site: http://www.kupujmodomace.ba/

MINTECH
Πόλη: Παβλοντάρ , Καζακστάν
Ημερομηνία: 22-24 Απριλίου 2020
Εκθέματα: εξοπλισμός και τεχνολογίες εξόρυξης
Πληροφορίες:
site:
http://kazexpo.kz/en/about-exhibition-mt-ukamenu/about-exhibition-mintech-uka

ILA BERLIN
Πόλη: Βερολίνο, Γερμανία
Ημερομηνία: 13-17 Μαΐου 2020
Εκθέματα:
Διεθνής
Έκθεση
Αεροπλοΐας,
Αεροναυπηγικής, Αεράμυνας και Διαστήματος
Πληροφορίες: www.ila-berlin.com , www.germanfairs.gr

SARAJEVO4WALLS 2020
Πόλη: Σαράγιεβο- Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 23-26 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Έπιπλα
Πληροφορίες: site: http://www.sarajevo4walls.ba/

NRA
Πόλη: Σικάγο
Ημερομηνία: 16-19 Μαΐου 2020
Εκθέματα: εστιατόρια
Πληροφορίες: https://restaurant.org/Home

Οι εκθέσεις ALIMENTARIA και
HOSTELCO που θα
πραγματοποιούνταν στη Μαδρίτη στις 20-23 Απριλίου ΑΝΑΒΑΛΟΝΤΑΙ
για τις 14-17 Σεπτεμβρίου 2020

INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
Πόλη: Novi Sad, Σερβία
Ημερομηνία: 16-22 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Διεθνή γεωργική έκθεση
Πληροφορίες: www.sajam.net

FIT CUBA
Πόλη: Αβάνα, Κούβα
Ημερομηνία: Μάιος 2020
Εκθέματα: Τουριστική Έκθεση
Πληροφορίες: https://www.eventseye.com/fairs/f-fit-cuba-15677-1.html
SARAJEVO AUTO SHOW 2020
Πόλη: Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 05-09 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.auto.ba/
TOURISM AND ECOLOGY FAIR – LIST 2020
Πόλη: Lukavac – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 07-09 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Τουρισμός και Οικολογία
Πληροφορίες: site: http://www.lukavacki-sajam.com.ba/
EXPOSHOES 2020
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 12-14 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Παπούτσια, Τσάντες, Ζώνες
Πληροφορίες: site: http://www.eksposhoes.com/

OLIVE OIL KANSAI 2020
Πόλη: Οσάκα Ιαπωνία
Ημερομηνία: 19-21 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Έκθεση Ελιάς
Πληροφορίες: https://www.olive-kansai.com/en/
ZAPORIZHZHYA INDUSTRIAL FORUM 2020
Πόλη: Zaporizhzhya - Ουκρανία
Ημερομηνία: 19-21 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Βιομηχανία
Πληροφορίες: http://www.expo.zp.ua/
SWEETS & SNACKS EXPO
Πόλη: Σικάγο
Ημερομηνία: 19-21 Μαΐου 2020
Εκθέματα: γλυκά και σνακ
Πληροφορίες: https://sweetsandsnacks.com/
MACHINERBUILDING & METALLURGY
Πόλη: Zaporizhzhya - Ουκρανία
Ημερομηνία: 19-21 Μαΐου 2020
Εκθέματα: βιομηχανικός εξοπλισμός και τεχνολογίες
Πληροφορίες: http://www.expo.zp.ua/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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17/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
«ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ
ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ», ΤΗΛ.2103682905
18/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΡΓΟΥ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,
ΤΗΛ.26953610606
19/03/2020, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ», ΤΗΛ.2310 381080
19/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ», ΤΗΛ.2310 381080
20/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
«ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ», ΤΗΛ.2310 381080
20/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»,
ΤΗΛ.2310
381080
23/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ C.5,C.8 ΚΑΙ F.3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE
ASTI, ΤΗΛ.2313 317545
23/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ», ΤΗΛ.2310 381080
23/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΑΠΟ
ΧΑΡΤΙ»,
ΤΗΛ.2310 381080
24/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΛΥΣΗΣ
ΝΕΦΡΩΝ»,
ΤΗΛ.2310 381080
24/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΝΕΦΡΩΝ», ΤΗΛ.2310 381080
24/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ»,
ΤΗΛ.2310
381080
24/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», ΤΗΛ.2310 381080
24/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ», ΤΗΛ.2310 381080
24/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΣ»,
ΤΗΛ.2310 381080
26/03/2020,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΕ
ΣΥΝΟΔΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»,
ΤΗΛ.2421
351133
27/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΣΥΝΑΨΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ»,
ΤΗΛ.2310 381080
27/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ,
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΝΤΟΝΙΑ», ΤΗΛ.2310 381080
27/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
&
ΑΝΑΠΝΟΗΣ», ΤΗΛ.2310 381080
30/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΤΗΛ.2310 381080

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα ( Συνέχεια)
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31/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΕΦΡΙΚΗΣ
ΤΗΛ.2310 381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,

424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

110

01/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
&
ΠΡΟΙΟΝΤΑ», ΤΗΛ.2310 381080
01/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ», ΤΗΛ.2310 381080
02/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
8
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ,
ΤΗΛ. 2313 323115

424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

112
114




424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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.

