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1. Tour d' Europe Anuga Pre - Event 2017 - Διεθνής εκδήλωση
επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα των τροφίμων & ποτών στην
Αnuga, Κολωνία

een.ec.europa.eu

Για πρώτη φορά, ενόψει της μεγαλύτερης Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών Anuga
2017, διοργανώνεται η εκδήλωση Tour d'Europe-Anuga–Pre-Event σκοπός
της οποίας είναι να πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές επαφές (Β2Β) μεταξύ
εισαγωγέων/διανομέων του κλάδου τροφίμων & ποτών στη Γερμανία και
παραγωγών προϊόντων από τις συμμετέχουσες χώρες. Η εκδήλωση, η οποία
αποτελεί

πρωτοβουλία

του

δικτύου

Enterprise

Europe

Network,

θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν από την έναρξη της Εκθεσης
Anuga, δηλαδή στις 6 Οκτωβρίου 2017 στην Κολωνία της Γερμανίας.
Διαδικασία

συμμετοχής:

Οι

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν

να

δηλώσουν συμμετοχή κάνοντας απευθείας εγγραφή στην ειδική ιστοσελίδα
της εκδήλωσης Tour d' Europe Anuga Pre Event.
Σημαντικές Ημερομηνίες:
Μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2017

10/04/2017 έως 23/09/2017

Προθεσμία εγγραφής και υποβολής
επιχειρηματικών προφίλ συνεργασίας
Για τις επιχειρήσεις παραγωγούς: Μπορούν
να επισημάνουν (bookmark) μέχρι 5 εταιρείες
αγοραστές, με τις οποίες θα επιθυμούσαν να
συναντηθούν.
Για τις επιχειρήσεις / αγοραστές: Μπορούν να
επιλέξουν και να στείλουν αίτημα συνάντησης
σε επιχειρήσεις που θέλουν να συναντηθούν.

27 Σεπτεμβρίου 2017
6 Οκτωβρίου 2017

Θα αποσταλεί ηλεκτρονικά το προκαταρκτικό
χρονοδιάγραμμα συναντήσεων. Επισημαίνεται
ότι μόνο επιχειρήσεις με προγραμματισμένα
ραντεβού θα γίνουν δεκτές στην εκδήλωση
Διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β

Τι είναι τα "brokerage events";
Είναι εκδηλώσεις που υποστηρίζουν διμερείς συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων,
ερευνητικών οργανισμών και Πανεπιστημίων, με βάση προκαθορισμένα προφίλ
συνεργασιών. Διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη από οργανισμούς που ανήκουν
στο δίκτυο Enterprise Europe Network, με στόχο τη διακρατική συνεργασία και την
ενίσχυση των εξαγωγών. Συνήθως έχουν στοχευμένη θεματική ενότητα και οδηγούν
σε τεχνολογικές, ερευνητικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Περιλαμβάνουν και
επιχειρηματικές αποστολές, δηλαδή επισκέψεις σε επιχειρήσεις με έδρα στη χώρα
που διεξάγεται η εκδήλωση.
Πώς δουλεύουν;
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1. Μπορείτε να δείτε τον προγραμματισμό brokerage event στη
διεύθυνση http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
2. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η δημιουργία επιχειρηματικού προφίλ,
το οποίο αξιολογείται και δημοσιεύεται, από τα μέλη του δικτύου.
3. Οι επιχειρήσεις που εκδηλώνουν ενδιαφέρον εισάγονται σε έναν ειδικό
κατάλογο. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν τους οργανισμούς που
επιθυμούν να συναντήσουν, με βάση συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας.
4. Οργανώνονται στοχευμένες συναντήσεις των συμμετεχόντων ανάλογα με τα
καταχωρημένα επιχειρηματικά προφίλ.
Οι περισσότερες εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων είναι ανοικτές και δεν
έχουν κόστος συμμετοχής.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν μπορεί να παρευρεθεί στην εκδήλωση,
εκπρόσωποι του δικτύου μπορούν να την εκπροσωπήσουν στις προκαθορισμένες
συναντήσεις.
Για να δείτε τα brokerage events που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο
διάστημα, επιλέξτε Events από την ενότητα Search, στην παρακάτω φόρμα
αναζήτησης.
http://www.ebeh.gr/web/guest/euresi-sunergatwn
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Κρούσματα απάτης εις βάρος κρητικών εξαγωγικών εταιριών
Φαινόμενα απάτης σε βάρος κρητικών επιχειρήσεων ελαιολάδου, τα οποία
πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα, καταγράφει το Επιμελητήριο Ηρακλείου και
ενημερώνει τα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όταν συναλλάσσονται με
νέους πελάτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Επιμελητήριο, πρόκειται
για προσπάθειες εξαπάτησης με τους δράστες να στοχεύουν κυρίως σε μικρές
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει γνωστές απάτες, εκ των οποίων μία αφορά
επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές παραγγελίες για μικρή ποσότητα εξαιρετικού
παρθένου ελαιόλαδου εκ μέρους κάποιου υποκρινόμενου δικηγόρου με
παραλήπτη μεταφορικό πρακτορείο στην Αθήνα. Επιπροσθέτως, κρούσματα
απάτης έχουν παρατηρηθεί και στη γαλλική αγορά με θύματα ελληνικές
εξαγωγικές εταιρείες.
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου εφιστά την προσοχή και προτείνει στους
επιχειρηματίες - μέλη του να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε παραγγελίες που
δίνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από εταιρίες με τις
οποίες δεν έχουν προηγούμενη συνεργασία.
Να σημειωθεί ότι, η ύπαρξη μιας εταιρίας θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με
έγκυρο αριθμό VIES (σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τον ΦΠΑ) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
Για συναλλαγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τον έλεγχο μπορεί να διεξάγει το
Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέσω των ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το
Επιμελητήριο

Ηρακλείου,

υπεύθυνη:

κα

Εβελίνα

Μπάκιντα, e-

mail: bakinta@ebeh.gr, τηλ: 2810- 247021.
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1. Ενίσχυση της αυτoαπασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
8/6/2017 - Ξεκινά ο Β Κύκλος του προγράμματος για την ενίσχυση της
αυτoαπασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του νέου ΕΣΠΑ
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη του β' κύκλου
της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.
Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του α'κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Στον β'κύκλο οι
ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους
θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και μπορεί να γίνει σε 3
διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:




1η από 5.7.2017 έως 9.8.2017
2η από 6.9.2017 έως 11.10.2017
3η από 8.11.2017 έως 13.12.2017

Με αφορμή την προκήρυξη του β'κύκλου της δράσης, η Ειδική Γραμματέας
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ευγενία Φωτονιάτα δήλωσε:
«Η δράση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την αύξηση
της απασχόλησης μέσω της τόνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόκειται
για δράσεις με διαφορετικούς στόχους και προσανατολισμό απ' ότι στο παρελθόν,
που απαίτησαν χρόνο και πολύ κόπο για να σχεδιαστούν και, κυρίως, για να
προσαρμοστούν στις πραγματικές ανάγκες των ωφελούμενων. Απόδειξη του
εύστοχου σχεδιασμού της δράσης, είναι πρώτα απ' όλα, η ιδιαίτερα υψηλή
ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων, που είχε ως αποτέλεσμα να προχωρήσουμε και
στην αύξηση του προϋπολογισμού του α'κύκλου της δράσης στα 100 εκ. ευρώ. Στον
β' κύκλο η δράση έχει συμπληρωθεί συμπεριλαμβάνοντας και μισθωτούς
πτυχιούχους που επιδιώκουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στο
επιστημονικό πεδίο τους και εξειδικευτεί περαιτέρω, για να μπορέσει να αποτελέσει
έτσι ένα ακόμα πιο χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητα της
ιδιαίτερης αυτής ομάδας που αποτελεί το επιστημονικό κεφάλαιο της χώρας.
Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Παρά
τις δυσκολίες που χρειάζεται να ξεπερνάμε για να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας και
παρά τον χρόνο που απαιτείται για να καθιερωθούν και να εφαρμοστούν νέοι
μηχανισμοί χρηματοδότησης που προωθούμε όπως πχ ο ESCROW Account,
συνεχίζουμε και είμαστε έτοιμοι να προκηρύξουμε άμεσα όλες τις δράσεις που
προαναγγείλαμε. Στην κριτική περί καθυστερήσεων αντιπαραβάλλουμε την ποιότητα,
την διαφάνεια και την στόχευση των σχεδιαζόμενων δράσεων μας».
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και δωρεάν, στην διεύθυνση
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www.ependyseis.gr .
Πληροφόρηση για τη δράση μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.antagonistikotika.gr, www.espa.gr, στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ (Facebook, Twitter, Linked in)
και από το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στη Λεωφ. Μεσογείων 56,
Αθήνα, καθημερινές από τις 8.00 πμ. έως τις 5.00 μμ.
Επίσης για την εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο από τις
8:00πμ έως τις 19:00μμ στο 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική
χρέωση).
Επίσης πληροφόρηση θα δίνεται από τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ,
ανάλογα με την έδρα υλοποίησης του υποβαλλομένου επιχειρηματικού
σχεδίου, www.efepae.gr.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://ec.europa.eu/small-business/index_el.htm

http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
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Σεμινάρια για επιχειρηματίες και εργαζομένους σε επιχειρήσεις
1.Σεμινάριο:"Εργαστήριο πυρασφάλειας - πυροπροστασίας για επιχειρήσεις
και παραγωγικές μονάδες'
Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω ΛΑΕΚ 0,24.
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς και
του επιχειρηματία το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές διοργανώνει ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο
εστιασμένο στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη και τους εργαζόμενους της επιχείρησης και
αποσκοπεί, στην παροχή των βασικών γνώσεων πυρασφάλειας που απαιτούνται για
την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών που μπορούν να προκληθούν σε
χώρους επιχειρήσεων, Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Αποθηκευτικών χώρων κλπ
και ειδικότερα:
1.

στην αναγνώριση και στην εκμάθηση της λειτουργίας και χρήσης των
συστημάτων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας που διαθέτει η επιχείρηση
από τους εργαζομένους και τα στελέχη της

2.

στην ορθή διαχείριση κρίσεων και στη διαχείριση του πλήθους που βρίσκεται
εντός της επιχείρησης

3.

στην διασφάλιση και βιωσιμότητα των πόρων της επιχείρησης μέσω της
άμεσης ανταπόκρισης των εργαζομένων της σε περίπτωση πυρκαγιάς ή
καπνικών φαινομένων.

Θεματικές ενότητες:









Γνωριμία με τις έννοιες Φωτιά και Πυρκαγιά. Τρίγωνο της Φωτιάς
Αναγνώριση των υλικών και των συστημάτων πυρασφάλειας και
πυροπροστασίας της επιχείρησης.
Τεχνική αντιμετώπισης πυρκαγιών (βασικός παράγοντας εξάπλωσης ) και
χρήση πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η επιχείρηση – εγκατάσταση.
Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού
Εκκένωση χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς
Διαχείριση πλήθους σε πολυπληθείς επιχειρήσεις
Έλεγχοι επικίνδυνων σημείων για αποτροπή έναρξης μιας Πυρκαγιάς
Έξοδοι κινδύνου

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 ώρες.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20 εργαζόμενοι
Κόστος σεμιναρίου: 380€ ανά τμήμα.
Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα έως Παρασκευή 16:00-21:00 και
Σάββατο 09:00-14:00
Εισηγητής: Ο Επιπυραγός Παπαλεωνίδας Νικόλαος είναι αξιωματικός του
Πυροσβεστικού Σώματος και της 3ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών
με πλέον των 18 ετών εμπειρίας και έχει διδάξει και σε αντίστοιχα προγράμματα του
ΛΑΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. περί υγιεινής και ασφάλειας.
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Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, τηλ: 2810-302735, 2810- 302730.
Υπεύθυνος κ. Κυριάκος Λεονταράκης, info@katartisi.gr.
fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes, web: www.katartisi.gr
.

2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Εισαγωγή στη φυσική αρωματοποιία»
Το επιτυχημένο σεμινάριο «Εισαγωγή στη φυσική αρωματοποιία» διοργανώνει εκ
νέου το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για όσους
λατρεύουν τ’ αρώματα και ενδιαφέρονται να επενδύουν τον χρόνο τους δημιουργικά,
για επαγγελματίες ομορφιάς και αισθητικής, αλλά και για αυτούς που θέλουν να
εισέλθουν στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό χώρο.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μυήσει τους συμεμτέχοντες στον κόσμο της φυσικής
αρωματοποιίας, ώστε να μάθουν την τεχνική δημιουργίας φυσικών αρωμάτων, να
εκπαιδευτούν για να προστατεύονται από τα χημικά προϊόντα και να γνωρίσουν τις
ευεργετικές ιδιότητες των αιθέριων ελαίων.
Ενότητες σεμιναρίου:
•

Παρουσίαση του Success Story του αρωματοποιού

•

Ιστορία του αρώματος

•

Το βιομηχανικό άρωμα (συνθετικό άρωμα)

•

Animalic: εκχυλίσματα ζωικής προέλευσης

•

Το φυσικό άρωμα – Η μέθοδος απόσταξης

•

Αρωματικές νότες

•

Οι οικογένειες των αρωμάτων

•

Οι κατηγορίες των αρωμάτων (σύσταση / είδη συμπύκνωσης)

•
Πρακτική άσκηση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
μυρίσουν αιθέρια έλαια, αναλύοντάς τα διεξοδικά μέχρι να μπορούν να τα
αναγνωρίσουν με κλειστά μάτια
Δημιουργία προσωπικού αρώματος
Κάθε καταρτιζόμενος θα δημιουργήσει το δικό του άρωμα το οποίο θα πάρει μαζί
του!
Κόστος σεμιναρίου : 60€* ανά συμμετοχή
( στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος των υλικών)
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*Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10% σε: άνεργους, ομαδικές εγγραφές άνω των
τριών ατόμων και σε όσους καταβάλουν τουλάχιστον 50% της συμμετοχής τους, δύο
εβδομάδες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.
Διάρκεια σεμιναρίου: 6 διδακτικές ώρες
Ημερομηνία: Δευτέρα 22/05/2017, ώρα: 17:00-22:00
Χώρος διεξαγωγής: Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός
Εισηγητής: Θεόδωρος Καλοτίνης. Σπούδασε την τεχνική δημιουργίας αρωμάτων
στο privet school της Galimard, μιας από τις πρώτες εταιρείες αρωματοποιίας στον
κόσμο, στην πόλη Grasse της Γαλλίας. Δημιούργησε την πρώτη ελληνική μάρκα
φυσικών αρωμάτων THÉO PARFUMS, με συστατικά της ελληνικής φύσης και όχι
μόνο. Ανακάλυψε μια μοναδική πατέντα ευρεσιτεχνίας για την δημιουργία
χειροποίητων αρωμάτων.
Πληροφορίες : ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
Κορωναίου 9, τηλ: 2810-302735 & 302730, από 09:00 έως 15:00 μ.μ. e-mail:
info@katartisi.gr, fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes
και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

3.ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android εφαρμογών»
Νέο σεμινάριο με θέμα “Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android εφαρμογών” διοργανώνει
το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για όσους επιθυμούν
ν’ αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον προγραμματισμό για Android με χρήση της
Java ή θέλουν να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία ανάπτυξης και σύγχρονες
τεχνικές.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη γλώσσα
προγραμματισμού Java και να κατασκευάζουν τις δικές τους Android εφαρμογές
χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης (πληροφορίες:
www.androidseminar.com).
Μέρος Α’ - Java Programming - προπαρασκευαστικό για το Android Development
(15 ωρών). Θεματικές ενότητες:
•

Γνωριμία Eclipse και NetBeans

•

Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

•

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 1-3

•

Γραφικό περιβάλλον

Μέρος Β’ - Android Development (15 ωρών). Θεματικές ενότητες:
•

Γνωριμία με το Android Studio

•

Γνωριμία με Android SDK και Android Development Tools
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•

Ανατομία και κύκλος ζωης εφαρμογών Android

•

Γραφικό περιβάλλον εφαρμογών Android

•

Intents και Activity

•

Broadcast Receivers

•

Εικόνα, ήχος

•

Μενου εφαρμογών

•

Content Providers

•

Sensors

•

Fragments

•

Γνωριμία με τα Services

•

Γνωριμία με τα Widgets

•

Δημοσίευση εφαρμογών Android στο Market

Για τις ανάγκες του σεμιναρίου και την ενεργή συμμετοχή των καταρτιζομένων είναι
απαραίτητη η χρήση του προσωπικού τους υπολογιστή. Παλαιότερα laptops και τα
περισσότερα tablets δεν ενδείκνυνται για προγραμματισμό σε android. καθώς οι
προδιαγραφές υλικού είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένες.
Διάρκεια σεμιναρίου: 30 ώρες
Ημερομηνίες διεξαγωγής: Από 29/05 έως 17/06 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο
- 18:00 – 21:15
Κόστος σεμιναρίου: 140 ευρώ*
*Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10%: Σε ανέργους, σε ομαδικές εγγραφές άνω των
τριών ατόμων και σε όσους καταβάλουν τουλάχιστον 50% της συμμετοχής, τρεις
εβδομάδες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου
*Οι εκπτώσεις δεν παρέχονται αθροιστικά.
*Παρέχεται και η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
Χώρος υλοποίησης: Ίκάρου & Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός.
Εισηγητής: Νικόλαος Καλλιγιάννης, απόφοιτος του Mητροπολιτικού Πανεπιστημίου
του Manchester με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών με Οικονομικά και
Μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Περιβαλλόντων Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών από το Πανεπιστήμιο του Salford.
Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης στόλου και τον
προγραμματισμό σε πλατφόρμες smart-phone Microsoft και Android.
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Πληροφορίες και αιτήσεις: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης - Μαίρη Βενιχάκη
venihaki@katartisi.gr, Τηλ: 2810-302736 και 2810-302730 Fax:2810-227189. e-mail:
info@katartisi.gr
web:
www.katartisi.gr
fb:
www.facebook.com/KekTechnikesScholes
4.ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Επεξεργασία εικόνας με το Photoshop»
Θέλετε να μάθετε πως εξαφανίζονται οι ρυτίδες σας; Πως μπορείτε να «πειράξετε»
τα χρώματα σας ή (γιατί όχι...) να βελτιώσετε και το σχήμα του προσώπου σας; Με
το photoshop όλα γίνονται! Αρκεί να ξέρετε να το χειρίζεστε...
Στο σεμινάριο «Επεξεργασία εικόνας» θα μάθετε να επεξεργάζεστε κάθε είδους
ψηφιακή εικόνα, να «ρετουσάρετε» πρόσωπα και τοπία, να εξαφανίζετε στοιχεία μιας
φωτογραφίας ή να προσθέτετε. Και τέλος θα μάθετε να εφαρμόζετε στις
φωτογραφίες σας, κάθε είδους effect.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε φωτογράφους, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, σε
αρχιτέκτονες, φοιτητές, web designers αλλά και σε οποιονδήποτε έχει χόμπι τη
φωτογραφία.
Ενότητες σεμιναρίου:
•Εισαγωγή στην ψηφιακή φωτογραφία
•Γνωριμία με τα εργαλεία του photoshop
•Επεξεργασία χρωμάτων
•Επιλογή αντικειμένων και η επεξεργασία τους
•Effects
•Formats αποθήκευσης αρχείων

Διάρκεια σεμιναρίου: 28 διδακτικές ώρες.
Κόστος σεμιναρίου: 190€* ανά συμμετοχή
*Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10%: Σε άνεργους, σε ομαδικές εγγραφές άνω των
τριών ατόμων και σε όσους καταβάλουν τουλάχιστον 50% της συμμετοχής τους,
τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.

*Οι εκπτώσεις δεν παρέχονται αθροιστικά
*Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις
Ημερομηνίες διεξαγωγής: Τρίτη – Πέμπτη - Παρασκευή 30/05, 01/06, 02/06, 06/06,
08/06, 09/06, 13/06 και ώρες : 18:00 -21:15
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Χώρος διεξαγωγής: Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός
Εισηγητής: Χαρίλαος Γρηγορέλης, επαγγελματίας γραφίστας με πολυετή
προϋπηρεσία σε computer graphics, 3d animation και μοντάζ. Επίσης διατηρεί δική
του εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων.
Πληροφορίες: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
Κορωναίου 9, τηλ: 2810-302735 & 302730, από 09:00 έως 15:00 μ.μ. email: info@katartisi.gr, fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes, και αιτήσεις
στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.

5. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Πιστοποιημένα αγγλικά Bulats
Ένα νέο σεμινάριο για όσους είναι γνώστες της αγγλικής γλώσσας και επιθυμούν
πιστοποίηση στο Bulats (αντίστοιχο πτυχίο Lower - Proficiency), διοργανώνει το ΚΕΚ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με σκοπό την επανάληψη και
τον εμπλουτισμό προηγούμενων γνώσεων.
Με το σεμινάριο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να δώσει
εξετάσεις μέσω του Bulats και ν’ αποκτήσει πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ. Η
πιστοποίηση γίνεται σε όλα τα επίπεδα από (Β1 έως Γ2 αντίστοιχο πτυχίο Lower Proficiency).
Οι εξετάσεις είναι αυτοπροσδιοριζόμενες, δηλαδή οι ορθές απαντήσεις αυξάνουν το
επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων και αντίστροφα. Επίσης οι εξετάσεις
διενεργούνται σε συχνά χρονικά διαστήματα και η διάρκεια τους μπορεί να διαρκέσει
μέχρι και 90 λεπτά. Η εξέταση χωρίζεται σε ακουστικό μέρος και μέρος κατανόησης
κειμένου, δηλαδή κατανόηση λεξιλογίου και γραμματικών φαινομένων.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί ν΄ αντιλαμβάνονται και
ν’ αναλύουν επιχειρηματική ορολογία στον γραπτό και στον προφορικό λόγο.
Επίσης θα μπορούν να κατανοούν τη γλώσσα να εκφράζουν σωστά ιδέες και
προσωπικές απόψεις και να διαχειρίζονται επαγγελματικές συζητήσεις.
Ενότητες σεμιναρίου:
Επανάληψη λεξιλογίου και Γραμματικής
Εξοικείωση με το περιβάλλον εξέτασης
Εξάσκηση στην ενότητες εξέτασης
Προετοιμασία για την εξέταση
Χρήσιμες τεχνικές

Διάρκεια σεμιναρίου: 56 ώρες
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 10/06-15/07 Δευτέρα- Τετάρτη- Σάββατο (18:30-21:30)
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Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν, στην Νέα Αλικαρνασσό Αρχιμήδους 1 και
Ικάρου
Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
Κόστος προγράμματος: 299 ευρώ
Εισηγήτρια:
Ευαγγελία Τζαγκουρνή, απόφοιτη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος των σπουδών της έγινε στην
Λισαβόνα όπου ασχολήθηκε εξολοκλήρου με την εκπαίδευση της Αγγλικής. Διαθέτει
σεμιναριακή εμπειρία ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.
Πληροφορίες και αιτήσεις: Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου,
Κορωναίου
9,
71202
Ηράκλειο
Κρήτης,
Τηλ.κέντρο:
2810
302730,info@katartisi.grweb:
www.katartisi.gr
fb:
www.facebook.com/KekTechnikesScholes

6. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Μαθήματα υπολογιστών με πιστοποίηση - στις 5 ενότητες
(word-excel-windows-internet-powerpoint»
Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει νέο
σεμινάριο για υπολογιστές παρέχοντας γνώσεις στις 5 βασικές ενότητες (word-excelwindows-internet-powerpoint) αλλά και την πιστοποίηση που αναγνωρίζει και
μοριοδοτεί ο ΑΣΕΠ, το Ελληνικό Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παροχές:
•

Πρακτική εξάσκηση με ένα H/Y ανά μαθητή

•

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή

•

Καταξιωμένοι εισηγητές με μεγάλη εμπειρία

•

40 ώρες εξάσκησης σε αίθουσα υπολογιστών

•

Δυνατότητα κατ’ ιδίαν εξάσκησης & επιπλέον χρήσης των υπολογιστών

•

Χαμηλά δίδακτρα εξέτασης που περιλαμβάνονται στην τιμή

•
Αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τον ΑΣΕΠ, το Ελληνικό Δημόσιο και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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•

Εγγυημένη επιτυχία που αγγίζει το 100%

•

Βασικό εφόδιο για την αγορά εργασίας

Ενότητες σεμιναρίου:

•

Χρήση υπολογιστή - windows

•

Χρήση internet και outlook

•

Word

•

Excel

•

PowerPoint

Κόστος προγράμματος: 185€ ανά συμμετοχή για το σεμινάριο και 65€ για τις
εξετάσεις, την επανεξέταση και την πιστοποίηση σε όλες τις ενότητες συνολικά. Τις
σχτικές εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγει το ΚΕΚ σε συνεργασία με τον φορέα
πιστοποίησης i-skills
Χρόνος Διεξαγωγής: από 12/06/17 έως 19/07/17, κάθε Δευτέρα & Τετάρτη, ώρες:
17.00-22.00. Συνολική διάρκεια 70 ώρες.
Εισηγητές:
Νικόλαος Κούνουπας, σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ
ΚΡΗΤΗΣ. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε σχέση με τα
web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση με πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως
εκπαιδευτής ενήλικων στον θεματικό άξονα της πληροφορικής και ως καθηγητής
Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευσης από το 2006.
Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην
Εκπαίδευση και των Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων καθώς ως
εισηγητής σε συνέδρια. Είναι εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος
Εκπαίδευση Ενήλικων του ΕΑΠ. Συνεργάζεται με το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα
σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων.
Γιάννης Λιναρδάκης: Απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του
πανεπιστημίου Κρήτης εργαζόμενος ως προγραμματιστής έχει αναπτύξει αρκετά
project και software , επίσης έχει ασχοληθεί με το κομμάτι του e-promotion και αυτή
τη στιγμή εργάζεται ως τεχνικός υπεύθυνος στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
Πληροφορίες και αιτήσεις: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-302735 & 2810302730 Fax:2810-227189. e-mail: info@katartisi.gr web: www.katartisi.gr
fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes
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Ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας
Πληροφορίες για τα προφίλ που εμφανίζονται
Enterprise Europe Network -Επιμελητήριο Ηρακλείου, Παναγιώτης Καλλιάνης,
Εβελίνα Μπάκιντα τηλ. 2810247049-021 kalianis@katartisi.gr, bakinta@ebeh.gr

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΡΟΦΙΜΑ

BRES20170322001

ΤΡΟΦΙΜΑ

BRFR20170331001

Spanish company is interested in frozen
pastry/bakery products in order to distribute
them in their territory and they are
searching for suppliers in France, Italy,
Poland, Belgium and Portugal, but they are
also open to business offers from other
countries.
French company, already engaged in
organic beverages, is looking for new
European partners such as manufacturers,
retailers or distributors of healthy and
organic snacking (vegetable and fruit chips,
raw chocolate bars, fruit bars) with private
label, in order to distribute them in France.
A Romanian company specialized in the
wholesale of natural food products and
superfoods is looking for producers and/or
suppliers of natural food products and
superfoods, able to deliver in bulk. The
Romanian company is offering cooperation
under distribution services agreement.

ΤΡΟΦΙΜΑ
BRRO20170224001

ΤΡΟΦΙΜΑ

BRPL20161125001

Polish wholesale company specialized in
organic food seeks manufacturers of
specific organic- certified food to become
their distributor
ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ

BRPL20161010003

A company from the region of central
Poland, which represents private sector,
has been working on the market since
1990. The company distributes cream,
goat's milk, cow's milk, Greek yogurt, feta
cheese, food supplements, organic food for
both commercial units as well as retail
chains. The company offers distribution
services for suppliers of food products
mainly from Italy, Greece, Spain and other
countries.
A Romanian company specialized in
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BRRO20170521001

processing fresh fruits and vegetables by
fast freezing, seeks producers of fresh
vegetables (peas, green beans, peppers,
broccoli and cauliflower) in order to
conclude long-term collaborations based
on distribution services agreements.

ΤΡΟΦΙΜΑ

BRRO20160919001

ΤΡΟΦΙΜΑ

BRUK20160517001

Romanian fruit importer and distributor is
looking for new partnership opportunities.
An experienced UK alcohol distributor is
seeking new European wine and beer
products to import and distribute in the UK.
The company are accredited and able to
sell the beer and wine via their own online
retail and/or wholesale channels. They also
have British wine and beer for export if this
is of interest. They are seeking distribution
agreements with European distillers,
breweries and wineries.

ΤΡΟΦΙΜΑ
BRFR20150811001

A French distributor specialised in the
distribution of consumer goods such as
beverages (fruit juices, wines…), grocery,
fruits/vegetables is looking for Turkish
suppliers active in the agro-food industry in
particular in food and grocery products,
alcoholic or non-alcoholic beverages
(wines, fruit juices, sodas) in order to offer
an exclusive distribution service agreement
on the French market.

ΤΡΟΦΙΜΑ

BRRS20161206001

A Serbian company engaged in export,
import, wholesale and distribution of fresh
fruits and vegetables offers to act as the
distributor for these products on the
Serbian market. This well known company
from western Serbia, has a very good
network of domestic and foreign partners
and operates under the HACCP standard.

ΤΡΟΦΙΜΑ

BRRU20160331001

The Russian company specializes in
manufacturing and trading of sugar,
cereals and dry foods, as well as
distribution of grocery products, and is
looking for manufacturers in foreign
countries in the framework of a distribution
services agreement.
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