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Σε δημόσια διαβούλευση το «Αναπτυξιακό νομοσχέδιο»



Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. για την άρση των εμποδίων στη λειτουργία των Επιμελητηρίων



Ικανοποίηση παραγωγικών φορέων από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη φετινή Δ.Ε.Θ.



Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά τη βελτίωση των διαδικασιών που κωλύουν την επιχειρηματικότητα και τον
περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών



Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει τί αλλάζει στις ανέπαφες συναλλαγές και στις αγορές στο internet (ecommerce) με κάρτα από 14/9/19



Γ. Βρούτσης: Νέες ευκαιρίες απασχόλησης διαμορφώνει η νέα ψηφιακή εποχή



Προτάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Πόλεων



Νέο Πρόγραμμα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1.250 Εργαζομένων υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Π.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ


Οι νέες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία Ελλάδας, Γερμανίας στο επίκεντρο Συνεδρίου
στο Ε.Β.Ε.Π.
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Επενδυτικό προσκλητήριο του Πρωθυπουργού από το βήμα της Δ.Ε.Θ.
«...Στην

πρώτη

Μητσοτάκης,

του

Δ.Ε.Θ.

δεσμεύτηκε

να

ως

Πρωθυπουργός,

στηρίξει

ο

Κ.

το επιχειρείν με

οικονομικά κίνητρα και κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο να
ανταποκριθεί στο επενδυτικό προσκλητήριο της κυβέρνησης,
με το σύνθημα «Ανάπτυξη για όλους και παντού». Κατά την
άποψή μου, αντί πολιτικές υποσχέσεις και ευχολόγια, το
περιεχόμενο

στο

φετινό

“καλάθι”

της

Δ.Ε.Θ.

είχε

δεσμεύσεις

εκατέρωθεν,

αμοιβαία

εμπιστοσύνη, περισσότερη αξιοπιστία και αλήθειες σε 4 πεδία ενεργειών, της φορολογίας, των
επενδύσεων, των εργασιακών και του ψηφιακού κράτους. Τα Επιμελητήρια, ως θεσμικός
εκφραστής της επιχειρηματικής κοινότητας και του 100% των επιχειρήσεων, σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας,

επιθυμούν

να

συμμετέχουν

σε

αυτή

την

κινητοποίηση,

εποικοδομητικά

και

αποτελεσματικά, ώστε όλοι μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε το μεγάλο αναπτυξιακό βήμα. Το
μήνυμα του Πρωθυπουργού ελήφθη από την Επιμελητηριακή κοινότητα, γι’ αυτό και
δηλώνουμε την αισιοδοξία μας πως οι επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να ανταποκριθούν στα 4
πεδία δράσης και σε θέση να συμμετέχουν στο επενδυτικό προσκλητήριο του Πρωθυπουργού
από το βήμα της Δ.Ε.Θ...»,δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, αναφερόμενος στη
δέσμευση του Πρωθυπουργού, κατά την ομιλία του στην 84 η ΔΕΘ να στηρίξει το επιχειρείν με
οικονομικά κίνητρα, καλώντας τον επιχειρηματικό κόσμο να ανταποκριθεί στο επενδυτικό
προσκλητήριο της κυβέρνησης, με το σύνθημα «Ανάπτυξη για όλους και παντού».
Περισσότερα…
Επιστροφή
Σε δημόσια διαβούλευση το «Αναπτυξιακό νομοσχέδιο»
Ο

Υπουργός

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων,

κ.

Άδωνις

Γεωργιάδης έθεσε από τη Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, σε
δημόσια

ηλεκτρονική

«Αναπτυξιακό

διαβούλευση,

Πολυνομοσχέδιο».

Η

το

σχέδιο

νόμου

διαβούλευση

θα

διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου. Είναι γεγονός
ότι, πολλές επενδύσεις στρατηγικής σημασίας για την
Ελλάδα, παραμένουν στα «χαρτιά» καθώς καθυστερεί σημαντικά η αδειοδότησή τους. Οι
επενδυτικοί νόμοι, αντί να λειτουργούν ως αναπτυξιακό εργαλείο, εγκλωβίζουν τους επενδυτές
σε διοικητικές διαδικασίες και καθυστερήσεις, στερώντας από τη χώρα και την οικονομία
πολύτιμους πόρους και από την

κοινωνία και τους πολίτες, νέες θέσεις εργασίας. Με το

αναπτυξιακό σχέδιο νόμου που παρουσιάζεται, προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις
που θεωρούνται στρατηγικές για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν γρήγορα. Οι σαρωτικές
παρεμβάσεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο επιτρέπουν τη διαμόρφωση γόνιμου εδάφους και
φιλικού κλίματος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, αφήνοντας πίσω τα εμπόδια του
παρελθόντος. Τα 17 μέρη της νομοθετικής πρωτοβουλίας με τα επιμέρους κεφάλαια,
αναπτύσσονται σε 88 άρθρα σύμφωνα με τους παρακάτω βασικούς άξονες …

Επισυνάπτεται όλο το κείμενο του νομοσχεδίου για τις παρατηρήσεις και προτάσεις των
επιχειρήσεων – μελών του Ε.Β.Ε.Π. μέχρι τη Δευτέρα 16/09/2019.
Επιστροφή

Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. για την άρση των εμποδίων στη λειτουργία των Επιμελητηρίων
Με

υπόμνημα

Ε.Β.Ε.Π.,

κ.

που

κατέθεσε

Βασίλης

ο

Πρόεδρος

Κορκίδης,

στη

Συνέλευση της Κ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της 84

ης

του

Γενική

Δ.Ε.Θ και

απεστάλη στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ. Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και στους αρμόδιους
Υφυπουργούς και Γ.Γ. της κυβέρνησης, ζητά την
άρση

εμποδίων

λειτουργίας

Επιμελητηρίων.

Τονίζοντας ότι η λειτουργία του επιμελητηριακού
θεσμού ουδόλως επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού τα Επιμελητήρια προσφέρουν
δημόσιες υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα με χρήματα των επιχειρήσεων, ζητά την αναγνώριση
της διοικητικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας και αυτοδυναμίας τους, αλλά και την περαιτέρω
αξιοποίησή τους, αφού ο επιμελητηριακός θεσμός μπορεί

να αναδειχθεί

σε πολύτιμο

αναπτυξιακό εργαλείο, όχι μόνο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και συνολικά για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, στη βάση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.
«Εκτιμούμε ότι, τόσο η εθνική μας οικονομία όσο και η πολιτεία, έχουν ανάγκη από έναν
αξιόπιστο συνεργάτη – «εργαλείο» στήριξης της αγοράς που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και θα στηρίζεται στο δίπτυχο
«βιώσιμες επιχειρήσεις - υγιή Επιμελητήρια». Το μοντέλο των Επιμελητηρίων, της παροχής
δηλαδή

πολλαπλών

υπηρεσιών

του

δημοσίου,

χωρίς

κανένα

απολύτως

ουσιαστικά

δημοσιονομικό ή επιχειρηματικό κόστος, εάν δεν το είχαμε, στην παρούσα οικονομική
κατάσταση, θα το γεννούσαν οι ανάγκες της ίδιας της αγοράς» αναφέρει χαρακτηριστικά στο
σχετικό υπόμνημα ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π..
Περισσότερα…
Επιστροφή
Ικανοποίηση παραγωγικών φορέων από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη φετινή
Δ.Ε.Θ.
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, «μέτρα όπως
η μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων από το 28 στο 24%, η μείωση του φόρου
στα μερίσματα από 10 στο 5%, η σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
κατά 5 μονάδες, έως και το 2023, η μείωση της φορολογίας εισοδήματος στα
φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα έως 10.000 € από το 22 στο 9%, ο σχεδιασμός κατάργησης της
εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, αλλά και η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%
και μάλιστα από φέτος, θα δώσουν μια πραγματική ανάσα στην αγορά, καθώς θα επιτρέψουν
στις επιχειρήσεις να επανεπενδύσουν μέρος των κερδών τους, αλλά και να συμβάλλουν
σημαντικά στην αύξηση του έμψυχου δυναμικού τους δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

«Στοίχημα είναι πλέον, στην οικονομία, οι επενδύσεις με μια νέα εκβιομηχάνιση
της χώρας, η εξωστρέφεια, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η καινοτομία και στόχος
η αύξηση, στο 12%, της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ. Οι
παραινέσεις του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, να ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή
του για ανάπτυξη στηρίζονται σε βάσεις που χαράχθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση της επιχειρηματικής κοινότητας να ανταποκριθεί άμεσα και
έμπρακτα», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, κ. Δ.
Μαθιός, αναφερόμενος στην ομιλία του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.
Επιστροφή
Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά τη βελτίωση των διαδικασιών που κωλύουν την επιχειρηματικότητα
και τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών
«Με αφορμή την υπ´αριθμ. 2682/3-6-2019 Πράξη
του Διοικητή της ΤτΕ, που αφορά στη νέα υποχρέωση
υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των
επιχειρήσεων ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ετερορρύθμων κατά
μετοχή εταιρειών για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018
στη

Τράπεζα

της

Ελλάδος,

ο

Πρόεδρος

του

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς,
κ. Βασίλης Κορκίδης, με επιστολές του στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ι.
Στουρνάρα, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γ.
Ζαββό, ζητά την αναστολή του μέτρου και την παροχή όλων των πληροφοριών από την ΑΑΔΕ
και το Γ.Ε.ΜΗ., προτείνοντας εναλλακτικές για άμεση διευθέτηση του θέματος. Καταλήγοντας
στις σχετικές του επιστολές, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου τονίζει ότι η διοίκηση του Ε.Β.Ε.Π.
και οι επιχειρήσεις – μέλη του, στο σύνολό τους, δηλώνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν στη
βελτίωση των διαδικασιών και πρόθυμοι να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες οι οποίες δεν θα
κωλύουν την επιχειρηματικότητα, αλλά θα περιορίζουν στο ελάχιστο τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες.
Περισσότερα…
Επιστροφή
Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει τί αλλάζει στις ανέπαφες συναλλαγές και στις αγορές στο
internet (e-commerce) με κάρτα από 14/9/19
Αλλαγές έρχονται στις ανέπαφες συναλλαγές και στις
αγορές στο internet (e-commerce) με κάρτα, από τις
14/9/2019, βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις
Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2, οδηγία 2015/2366/EΕ), η
οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Νόμο
4537/2018. Η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση έχει σκοπό,
μεταξύ άλλων, να καταστήσει τις πληρωμές εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πιο ασφαλείς και εύκολες, αφού από τις 14 Σεπτεμβρίου
2019, εκσυγχρονίζονται οι συναλλαγές στο διαδίκτυο (e-commerce). Οι αλλαγές αφορούν

ειδικά στην ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου. Οι αγορές στο internet με χρεωστικές, πιστωτικές
ή προπληρωμένες κάρτες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ισχυρή ταυτοποίηση πελατών, τη
στιγμή της αγοράς. Το Ε.Β.Ε.Π. σας ενημερώνει σχετικά, με χρήσιμες απαντήσεις σε συνήθεις
ερωτήσεις.
Περισσότερα…
Επιστροφή

Γ. Βρούτσης: Νέες ευκαιρίες απασχόλησης διαμορφώνει η νέα ψηφιακή εποχή
«Η

νέα

ψηφιακή

εποχή

διαμορφώνει

νέες

ευκαιρίες

απασχόλησης στη χώρα μας, ωστόσο δημιουργεί και τεράστιες
νέες προκλήσεις που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες»,
ανέφερε

ο

υπουργός

Υποθέσεων, Γιάννης

Εργασίας

και

Βρούτσης μιλώντας

στα

Κοινωνικών
εγκαίνια

του

περιπτέρου του υπουργείου στη ΔΕΘ. Επιπλέον, επεσήμανε πως η είσοδος της ελληνικής
οικονομίας σε μια νέα τροχιά ανταγωνιστικής δυναμικής και ψηφιακού μετασχηματισμού δεν
πρέπει να αφήσει κανέναν πίσω. «Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να
έρθουμε κοντά στον άνθρωπο, στον πολίτη, στον εργαζόμενο, στον άνεργο, στον συνταξιούχο,
ώστε αντικειμενικά και σε πραγματικό χρόνο να είμαστε σε θέση να παράγουμε ευφυείς
ψηφιακές υπηρεσίες στο ανθρώπινο δυναμικό και στους πολίτες, όπου και όπως αυτοί το
επιθυμούν. Ανθρώπινο δυναμικό όμως για εμάς δεν είναι μόνο το άνεργο ή απασχολούμενο
δυναμικό εντός των συνόρων της χώρας. Είναι με την ίδια ίσως και ελαφρώς μεγαλύτερη
ένταση, όλη αυτή η ζωτικής σημασίας εργασιακά, δημιουργικά και παραγωγικά διαπρέπουσα
κοινότητα Ελλήνων που έχουν φύγει σε χώρες υποδοχείς τεχνογνωσίας. Όλοι αυτοί οι Έλληνες
που συνιστούν το μισό του αναπτυξιακού κινητήρα της χώρας. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι Έλληνες
που τους θέλουμε πίσω και που περιλαμβάνονται στο μέχρι τώρα σημαντικότατο πρόβλημα του
«brain drain», ανέφερε ο Υπουργός, παρουσιάζοντας μία δέσμη πέντε παρεμβάσεων με δράσεις
απασχόλησης που αφορούν στην ανάσχεση του brain drain.
Επιστροφή
Προτάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Πόλεων
«Η Ευρωπαϊκή
(EBRD)

Τράπεζα

διαθέτει

Ανασυγκρότησης και

συμβουλευτικές

υπηρεσίες

Ανάπτυξης
και

την

τεχνογνωσία υποστήριξης των ΜμΕ, ενώ, μέσω της ΕΕ, μπορεί
να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής,
αλλά και την προσπάθεια για τη δημιουργία της «Ιπποδάμειας
Αγοράς Τροφίμων» στο πρώην Αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ»,
ανέφερε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, στη
συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(European Bank for Reconstruction - EBRD) στο Δήμο Πειραιά. Αναφερόμενος στις προτάσεις
του Επιμελητηρίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων με «CrowdApps by
Crowdpolicy», ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. τόνισε ότι τα "CrowdApps" είναι μία ολοκληρωμένη
«σουίτα» cloud εφαρμογών για πόλεις, δήμους, περιφέρειες, ακόμα και τοπικές ομάδες πολιτών.

Τα "CrowdApps" υποστηρίζουν τη συμμετοχικότητα, την επικοινωνία, τη διαφάνεια, τη
λογοδοσία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την τοπική ανάπτυξη και την εθελοντική προσφορά,
και αποτελούν βέλτιστες καλές πρακτικές σύγχρονης διακυβέρνησης. Παρέχουν λύσεις για
ψηφιακό μετασχηματισμό και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική δημοκρατία, προβολή
έργου,

απλοποίηση

διαδικασιών,

ασύρματη

πρόσβαση

και

έξυπνη

πόλη

"smart

city",

επιχειρηματικότητα, τοπική ανάπτυξη και καινοτομία, προστασία του περιβάλλοντος και
τουριστική προβολή. Όλες οι παρακάτω εφαρμογές λειτουργούν σε cloud περιβάλλον, ενώ η
"Crowdpolicy" παρέχει συνεχή λειτουργική και τεχνική υποστήριξη για τη σωστή χρήση και
αξιοποίησή τους.
Περισσότερα…
Επιστροφή

Νέο Πρόγραμμα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1.250 Εργαζομένων υλοποιεί το
Ε.Β.Ε.Π.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), σε
συνεργασία

με

την

Ένωση

Επιχειρήσεων

Παραγωγής

και

Επεξεργασίας Μετάλλων (ΕΝ.Ε.Π.Ε.Μ.), ανέλαβε την υλοποίηση
νέου Προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων.
Πρόκειται για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε Τεχνικά Επαγγέλματα
του Κλάδου ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥ», το οποίο είναι ενταγμένο στο
Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 20142020,

και

χρηματοδοτείται

από

το

Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το έργο απευθύνεται σε
εργαζόμενους, ηλικίας 18-64 ετών, και έχει ως στόχο,
οι 1.250 που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν, να καταρτιστούν σε τεχνικά αντικείμενα που
αφορούν στον τομέα του μετάλλου. Μπορούν να συμμετέχουν, και, εργαζόμενοι σε
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανήκουν στο τομέα του μετάλλου. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει
διάρκεια 70 ωρών, και αφορά σε μία από τις εξής ειδικότητες: τεχνικός συγκόλλησης και
κοπής μετάλλου, τεχνίτης ελασματουργός, τεχνίτης σωληνουργός, τεχνίτης εργαλειομηχανών,
τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων. Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη
μορφή της τηλεκατάρτισης. Ακολουθούν εξετάσεις Πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO/IEC 17024, σε ένα από τα τεχνικά αντικείμενα της κατάρτισης. Ο ωφελούμενος,
που θα ολοκληρώσει το Πρόγραμμα, λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 5 € μικτά, για κάθε ώρα
κατάρτισης. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι και τις 11.10.2019, στη
διεύθυνση https://024.pcci.gr. Αναλυτικά, όσα αφορούν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης /
Πιστοποίησης, την αίτηση συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την επιλογή των
ωφελούμενων,

περιέχονται

στην

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση https://024.pcci.gr.
Επιστροφή

ΓΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
Οι νέες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία Ελλάδας, Γερμανίας
στο επίκεντρο Συνεδρίου στο Ε.Β.Ε.Π.

Το Ε.Β.Ε.Π., στο πλαίσιο προσεχούς τριήμερης επίσκεψης πολυμελούς επίσημης γερμανικής
αποστολής, διοργανώνει, σε συνεργασία με το

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας,
Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας και της
Γερμανίας». Τη γερμανική αποστολή απαρτίζουν εκπρόσωποι επίσημων θεσμικών φορέων, αλλά
και σημαίνουσες επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες του ναυτιλιακού κλάδου της Γερμανίας. Το
εν λόγω Συνέδριο, που έχει σαν στόχο την παρουσίαση, από ειδικευμένους Έλληνες και
Γερμανούς εισηγητές, του θεσμικού πλαισίου, των δυνατοτήτων εφαρμογής και των προοπτικών
χρήσης νέων τεχνολογιών στη ναυτιλία, αλλά και την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών και
δικτύωσης, θα πραγματοποιηθεί στις 26-09-2019, στους χώρους του Ε.Β.Ε.Π., η δε συμμετοχή
σ΄αυτό είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην παρακάτω
διεύθυνση της ιστοσελίδας του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου:
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/plirofories-ekdilosis/sygchrones-technologies-stinaytiliaki-biomichania-tis-elladas-kai-tis-germanias/
Επιστροφή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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1. Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce, Τεύχος 175, 10 Σεπτεμβρίου 2019
2. Δελτίο Τύπου EuroCommerce «Reducing labour shortages by improving skills matching Employers statement

3. Ενημερωτικό Δελτίο Non-Food E-News, Σεπτέμβριος 2019

Επιστροφή

