Νοέμβριος 2020
Ξεκίνησε η υποβολή φακέλων προς έγκριση για τη
χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου
Εγγυοδοσίας CoViD-19
Δελτίο Τύπου: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic
Development Bank HDB ) ανακοινώνει την έναρξη της
διαδικασίας υποβολής προτάσεων από το Τραπεζικό
σύστημα για τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος
Εγγυοδοσίας CoViD-19. H πρώτη τράπεζα που υπέβαλε
σήμερα προτάσεις χρηματοδότησης πελατών της, με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της Hellenic
Development Bank, ήταν η Eurobank. Θα ακολουθήσουν
από αύριο, με βάση το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, όλοι
οι υπόλοιποι από τους συνολικά 12 χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το
Ελληνικό Δημόσιο -για τον β’ κύκλο του Προγράμματος
Εγγυοδοσίας - διαθέτει 780 εκατ. Ευρώ τα οποία -με τη
μόχλευση μέσω της Hellenic Development Bank- θα
μετατραπούν σε επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους
2,5 δις Ευρώ. Από αυτά, το 85% αφορά μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις και το 15% μεγάλες επιχειρήσεις. Η εγγύηση
του Ταμείου καλύπτει τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες
σε ποσοστό 80%. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19 καθώς και τα
κριτήρια επιλεξιμότητας παραμένουν αμετάβλητα. Σύμφωνα
με το νέο προσωρινό πλαίσιο της Ε.Ε. , η εκταμίευση των
δανείων έχει χρονικό ορίζοντα την 30η Ιουνίου 2021.
Περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.etean.com.gr/publicpages/CurrentProgram.aspx
?ID=106 .

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 234,2 εκατ. ευρώ σε
επιπλέον 5.152 δικαιούχους της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής ΙΙΙ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών
(06.11.2020) Πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες, ουσιαστικά
τελευταίες, πληρωμές του 3ου κύκλου της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής. Ειδικότερα, πιστώνεται στους τραπεζικούς
λογαριασμούς 5.152 δικαιούχων ποσό συνολικού ύψους
234,2 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των
δικαιούχων που έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ
ανέρχεται σε 101.430, στους οποίους καταβλήθηκε άμεση
χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 1,507 δισ. ευρώ.
Συνεπώς, από τους τρεις πρώτους κύκλους της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν συνολικά καταβληθεί
3,369 δισ. ευρώ. Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο
Οικονομικών, θα ακολουθήσει 4ος, ενισχυμένος, κύκλος
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με σημαντικά διευρυμένο
αριθμό δικαιούχων, εντός του Νοεμβρίου, και 5ος κύκλος
τον μήνα Δεκέμβριο. Το συνολικό ύψος αυτών αναμένεται
να ανέλθει στα 1,7 δισ. ευρώ. Μάλιστα, το 50% της κάθε
ενίσχυσης δεν επιστρέφεται. Συνολικά, η στήριξη των
επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους, μέσω των 5 κύκλων
του χρηματοδοτικού σχήματος, αναμένεται να ξεπεράσει τα
5 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο
χρηματοδοτικό εργαλείο πέτυχε τον στόχο του, να ενισχύσει
με ρευστότητα τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές και τις
μικρομεσαίες.
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Έως 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις
Οκτωβρίου - Ποιους αφορά

για

τις

αναστολές

Eκτάκτως για την ομαλή λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», οι υποβολές δηλώσεων και ορθών
επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας μηνός
Οκτωβρίου από εργοδότες και εργαζόμενους θα ολοκληρωθούν
στις 15 Νοεμβρίου 2020, στις 15:00, όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Ειδικότερα, η ανωτέρω προθεσμία αφορά στις
κάτωθι υποβολές:
- Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους
πληττόμενους κλάδους επισιτισμού, τουρισμού, μεταφορών,
πολιτισμού και αθλητισμού, βάσει Κωδικού Αριθμού
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), σύμφωνα με το παράρτημα της αριθμ.
οικ. 42274/1072/20-10-2020 ΚΥΑ (Β΄ 4706).
- Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων αναστέλλεται η
επιχειρηματική δραστηριότητά τους ή πλήττονται και εδρεύουν ή
έχουν παραρτήματα και μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτά σε
μία από τις κατωτέρω περιφερειακές ενότητες:
- Κοζάνης (για διάστημα: 16/10/2020-31/10/2020)
- Καστοριάς (για διάστημα: 23/10/2020-31/10/2020)
- Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας
(μόνο για 30/10/2020 και 31/10/2020).
Για τις επιχειρήσεις των ανωτέρω περιφερειακών ενοτήτων, οι
οποίες, ενώ αρχικά έχουν πληττόμενους ΚΑΔ τον Οκτώβριο,
στη συνέχεια έχουν κλειστούς με εντολή δημόσιας αρχής,
υποβάλλονται δύο δηλώσεις: μία ως πληττόμενη επιχείρηση,
μέχρι την ημερομηνία απαγόρευσης λειτουργίας της και μία ως
κλειστή από την ημερομηνία απαγόρευσης έως και τις
31/10/2020.
- Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που επλήγησαν από τον
κυκλώνα «Ιανό», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν.
4728/2020 (Α΄ 186).
- Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή
συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους οι οποίοι ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα της υπ΄
αριθμ.
39363/1537/30-9-2020
(Β΄
4262).
(ΠΗΓΗ:
naftemporiki.gr , 12.11.2020).

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/ΦΕΚ 4899Β/06.11.2020:
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2020.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4899Β/06.11.2020 η ΚΥΑ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 με θέμα: Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020
έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. Δείτε την απόφαση σε
μορφή ΦΕΚ.

Ευνοϊκή Ρύθμιση Οφειλών που δημιουργήθηκαν από
καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων ΕΤΕΑΝ και
ΤΕΜΠΜΕ σε έως 120 δόσεις
Δελτίο Τύπου 05.11.2020: Η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα (Hellenic Development Bank) με ικανοποίηση
κοινοποιεί σε παλαιούς οφειλέτες της, την νομοθετική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης (νόμος 4738/2020 ΦΕΚ
207 Α / 2020 άρθρο 293) για την ευνοϊκή ρύθμιση
οφειλών σε έως και 120 δόσεις -με κλιμακούμενο
πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που
προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια
φυσικών πρoσώπων τα οποία χορηγήθηκαν παλαιότερα,
με την εγγύηση των προηγούμενων σχημάτων της
Hellenic Development Bank, δηλαδή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Τα δάνεια χορηγήθηκαν στο παρελθόν.
Το 2016, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ
προχώρησε στην καταβολή προς τις τράπεζες, ποσού της
τάξης των 235 εκατ. ευρώ λόγω κατάπτωσης των
χορηγηθεισών εγγυήσεων. Όπως προέβλεπε η απόφαση
2/27764/0025/24-04-2015 των Αναπληρωτών Υπουργών
Οικονομικών, 1. Η Ελληνική Αναπτυξιακή εκπλήρωσε στο
ακέραιο την εγγυοδοτική της υποχρέωση προς το
τραπεζικό σύστημα, καταβάλλοντας τα ποσά που της
αναλογούσαν ως εγγυήτρια. 2. Η Ελληνική Αναπτυξιακή όπως ακριβώς προβλέπεται από τον Νόμο- έστειλε στις
αρμόδιες Εφορίες της χώρας, τα ποσά που κατέβαλε
προς βεβαίωση, με το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης
που αντιστοιχεί σε κάθε δανειολήπτη. Λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή
στην
Ελληνική
Οικονομία,
αρκετοί
-όχι
όλοιχρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αφού εισέπραξαν τις
εγγυήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ,
προχώρησαν σε ρυθμίσεις του υπολοίπου της οφειλής
του μη εγγυημένου κεφαλαίου. Παρέμεινε ωστόσο ανοικτή
η εκκρεμότητα του εγγυημένου κεφαλαίου (ποσοστό έως
80% του δανείου) που καταβλήθηκε από την Ελληνική
Αναπτυξιακή ( ΕΤΕΑΝ και ΤΕΜΠΜΕ) και κατόπιν
βεβαιώθηκε στις Εφορίες σε βάρος του δανειολήπτη. Η
Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και τις ειδικές
συνθήκες της εποχής αποφάσισε να ρυθμίσει ευνοϊκά
αυτές τις οφειλές.
Ποιες Οφειλές ρυθμίζονται:
Οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και
δάνεια φυσικών πρoσώπων τα οποία χορηγήθηκαν με
βάση εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές
αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού
Δημοσίου ή με υπουργικές αποφάσεις παροχής της
εγγύησης της εταιρείας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
AE (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης ΑΕ) ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑE (TΕΜΠΜΕ
ΑΕ) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα
πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019 .
Το νέο καθεστώς.
Οι καταπτώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120
μηνιαίες δόσεις κατόπιν αίτησης του οφειλέτη
εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η
Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για
υπαγωγή σε ρύθμιση. Οι οφειλές αυτές μπορούν να
ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις
προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
που τις επιβαρύνουν ως εξής:
1. Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%).
2. Από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με
απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις
εκατό (95%).
3. Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με
απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις
εκατό (85%).

4. Από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%).
5. Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με
απαλλαγή κατά ποσοστό
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
6. Από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
7. Από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με
απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%).
8. Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%).
9. Από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
10. Από ενενήντα επτά (97).
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
http://www.etean.com.gr/publicpages/PressRelease.aspx?ID=55 .

Έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες
delivery super market & mini market – Στις 20.30 όλα τα
καταστήματα θα κλείνουν -Όλο το 24ωρο τα περίπτερα
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων : Από
σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και καθ’ όλο το διάστημα
ισχύος των περιοριστικών μέτρων:
-Τα καταστήματα τροφίμων (π.χ. super market, minimarket,
φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία), τα φαρμακεία και τα συνεργεία
αυτοκινήτων θα λειτουργούν έως τις 20.30.
-Ειδικά, για τις υπεραγορές τροφίμων (supermarket) και τα mini
market διευκρινίζεται ότι μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες
delivery και μετά τις 20.30 και έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
-Τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο.
-Σημειώνεται ότι την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 αναστέλλεται η
λειτουργία κάθε εμπορικού καταστήματος που λειτουργεί σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειαςγια το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου
2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»
Δείτε δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 4999/12.11.20 την ΚΥΑ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 72687 με θέμα: «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από το Σάββατο 7
Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020».

Digital Economy Forum 2020 virtual edition στις 14-16/12/2020
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ελλάδας - ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα Τηλ: 21
0924 9540-1 Fax : 21 0924 9542 , www.sepe.gr ,
Email:
info@sepe.gr ) διοργανώνει στις 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2020 το
digital economy forum 2020 virtual edition.
Στη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία του
COVID-19, η τεχνολογία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα
κατέχει καίριο ρόλο και αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για την
κοινωνία και την οικονομία. Η στρατηγική κατεύθυνση για τη
μετάβαση σε μία σύγχρονη “ψηφιακή” Ελλάδα με αποφασιστικότητα
και σχέδιο, είναι κοινός στόχος όλων για την επόμενη ημέρα. Στο
πλαίσιο αυτό ο ΣΕΠΕ διοργανώνει το digital economy forum 2020
virtual edition. Περισσότερες πληροφορίες : http://deforum.sepe.gr

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλιματιστικών
μηχανημάτων κατηγορίας 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000
BTU/h
Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας –
Πλαίσιο για επιτοίχια κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου
τύπου τεσσάρων κατηγοριών, για τις ανάγκες φορέων του
Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς
και Τεχνικών Προδιαγραφών έχει επικαιροποιήσει τις τεχνικές
προδιαγραφές και διενεργεί δημόσια διαβούλευση αυτών για
την υποβολή σχολίων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία
συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός. Η
υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών, που
έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και σας επισυνάπτονται, θα
είναι δυνατή από 04/11/2020 έως 20/11/2020 στο ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr , πεδίο «Διαβουλεύσεις»).

Περιορισμοί στην πώληση βιομηχανικών προϊόντων
που δεν είναι είδη πρώτης ανάγκης από τα
καταστήματα και τις υπεραγορές τροφίμων (super
markets)
Περιορισμούς στην πώληση βιομηχανικών ειδών που δεν
είναι πρώτης ανάγκης θέτει στα καταστήματα και τις
υπεραγορές τροφίμων (super markets) κατά την διάρκεια
των περιοριστικών μέτρων το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων για να διασφαλίσει ισορροπία και συνθήκες
υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.
Σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει:
«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σεβόμενο τις
ανησυχίες του εμπορικού κόσμου, για τις συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού που δημιουργούνται εν μέσω των
περιοριστικών μέτρων, από την πώληση από τα σούπερ
μάρκετ βιομηχανικών ειδών που δεν είναι πρώτης ανάγκης,
την ώρα που τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά καταστήματα
έχουν κλείσει με κρατική εντολή, αποφάσισε να απαγορεύσει
κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων την πώληση
των ειδών αυτών με λιανική πώληση από τα σούπερ μάρκετ
προσπαθώντας να εξασφαλίσει ισορροπία και ισονομία στην
αγορά. Στόχος μας όταν τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης
είναι να είμαστε όλοι εδώ με υγιείς επιχειρήσεις και
εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας.Έχει έλθει η ώρα να
συνεννοηθούμε πολιτισμένα για να πάμε όλοι μαζί
μπροστά». Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ B’ 4946/10-11-2020), απαγορεύεται κατά την διάρκεια
των περιοριστικών μέτρων στα καταστήματα και τις
υπεραγορές τροφίμων (super markets) να πωλούν, με
εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα εξής προϊόντα υπό τους
κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:
-Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακές μονάδες
υπολογιστών και λογισμικού (ΚΑΔ 47.41),
-τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (ΚΑΔ 47.42),
-εξοπλισμό ήχου και εικόνας (ΚΑΔ 47.43),
-κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ΚΑΔ 47.51),
-χαλιά, κιλίμια και επενδύσεις δαπέδου και τοίχου (ΚΑΔ
47.53),
-ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (ΚΑΔ 47.54),
-έπιπλα, φωτιστικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης –
εξαιρούνται ανταλλακτικά (π.χ. λαμπτήρες), σάρωθρα για
οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), καθώς και σκούπες
και βούρτσες για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37)
(ΚΑΔ 47.59),
-βιβλία (ΚΑΔ 47.61),
-παιχνίδια (ΚΑΔ 47.65),
-ενδύματα, με εξαίρεση τα καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43) (ΚΑΔ
47.71),
-υποδήματα δερμάτινα είδη (ΚΑΔ 47.72).
.

Από ΟΒΙ: Νέα ενημέρωση---4η Βράβευση Ελλήνων
Εφευρετών - Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης
συμμετοχής στη Βράβευση Εφευρετών και διεύρυνση
δυνατότητας συμμετοχής
Ο ΟΒΙ, με στόχο να βοηθήσει περισσότερους εφευρέτες να
συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Βράβευσης
Εφευρετών,
κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω πανδημίας,
παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης
συμμετοχής μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, ο
Οργανισμός διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής, καθώς καλεί
να συμμετάσχουν και οι εφευρέτες οι αιτήσεις των οποίων έχουν
δημοσιευθεί ή τα διπλώματα έχουν χορηγηθεί μέχρι και την
προηγούμενη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος
συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Οι λοιποί όροι συμμετοχής
παραμένουν ως έχουν. Δείτε τη σημερινή μας ανακοίνωση στην
επίσημη ιστοσελίδα του ΟΒΙ: http://www.obi.gr/el/newscategory/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9
%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%c
e%ba%ce%b1/ .

Virtual b2b meetings μεταξύ ελληνικών και αυστριακών
επιχειρήσεων
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και η
ADVANTAGE AUSTRIA - το Εμπορικό Τμήμα της Αυστριακής
Πρεσβείας στην Αθήνα, ως φορείς εναρμονισμένοι με τη νέα
πραγματικότητα, διοργανώνουν Virtual B2B meetings μεταξύ
ελληνικών και αυστριακών επιχειρήσεων την Τρίτη 24 Νοεμβρίου
2020. Οι αυστριακές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους εξής
κλάδους: τρόφιμα, ενδύματα, δομικά υλικά, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, υπηρεσίες νοσηλείας και φροντίδας ηλικιωμένων,
υπηρεσίες τουριστικού marketing, εμπόριο επαγγελματικών
πλυντηρίων πιάτων και συστημάτων υγιεινής Ho.Re.Ca. Για την
αναλυτική λίστα των εν λόγω επιχειρήσεων πατήστε εδώ
https://drive.google.com/file/d/1LTyMqDRnrGwwA94ZqtS98CK8PXTA5iJ/view . Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να
συμμετάσχετε στα B2B meetings, όπως συμπληρώσετε το Δελτίο
Συμμετοχής
πατώντας
εδώ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKjZPSWlYZUvy8sA
fU1lhKqi5Z4JiN9CN1lhFF8q_tSTE3-w/viewform . Θα αποσταλούν
σχετικοί σύνδεσμοι σε όσους δηλώσουν συμμετοχή. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλ: 210 3382342, 210 3382466 - Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ.

Ξεκίνησε η Υποβολή Υποψηφιοτήτων για τα Greek Exports
Forum & Awards 2020
11 Δεκεμβρίου 2020 | LiveOn Hybrid Event. Για 9η συνεχή χρονιά,
η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών σε
συνεργασία με την ethosEVENTS, το οικονομικό και
επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και
επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργανώνουν το συνέδριο –
θεσμός για τον εξαγωγικό τομέα, το Greek Exports Forum το
οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα Greek Exports
Awards 2020! Τα Greek Exports Forum & Awards 2020 φέτος
έχουν διττό χαρακτήρα: αφενός να παρέχουν στους Έλληνες
εξαγωγείς χρηστικά εργαλεία και πληροφορίες προκειμένου να
συνεχίσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, ενισχύοντας την
ελληνική οικονομία, αφετέρου να αναδείξουν και να
επιβραβεύσουν τις εξαγωγικές προσπάθειες στην τρέχουσα
δυσχερή κοινωνικο-οικονομική συγκυρία. Όσες επιχειρήσεις
διαθέτουν ισχυρό όραμα και επιχειρηματικές πρακτικές που
ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδας μπορούν να υποβάλουν τις
υποψηφιότητές τους για τα Greek Exports Awards 2020 μέχρι και
τις 23 Νοεμβρίου 2020. Δείτε περισσότερα στο ethosevents.eu:
https://ethosevents.eu/event/greek-exports-forum-amp-awards2020/ .

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στην πράξη " Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε
Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία
Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας "
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των στόχων για
αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του
ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που έχουν τεθεί προς
επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
2014-2020, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου
Αγροδιατροφή
&
Βιομηχανία
Τροφίμων
–
Τομέας
Θαλασσοκαλλιέργειας», στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, στον Άξονα
Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος
στις
νέες
αναπτυξιακές
απαιτήσεις”, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
5989/793/Α3/15.11.2017 (ΑΔΑ: Ω1ΡΑ465ΧΙ8-ΤΒΠ) Απόφασης
Ένταξης
της
Πράξης
στο
ΕΠ
“Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 5255/Β31130/28.08.2018
(ΑΔΑ: ΩΕΘΝ465ΧΙ8-ΠΑ7) – 1η τροποποίηση, με αρ. πρωτ.
7421/Β3/1850/10.12.2019 (ΑΔΑ: 6Ι7Ο46ΜΤΛΡ-2Γ7) – 2η
τροποποίηση και με αρ. πρωτ. 5649/Β3/1400/21-10-2020 (ΑΔΑ:
ΨΘΤ746ΜΤΛΡ-ΟΞ7) – 3η τροποποίηση . Αντικείμενο της Πράξης
είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει
του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του
Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της
επιχείρησης που απασχολούνται. Η υλοποίηση της Πράξης θα
καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας. Η
πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους.
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης . Περισσότερες πληροφορίες
στο σύνδεσμο: https://oss.epimetol.gr/.

Παράταση
υποβολής
αιτήσεων
για
συμμετοχή
μακροχρόνια ανέργων σε πρόγραμμα κατάρτισης
Εξ’ αιτίας της ανεπιθύμητης κατάστασης του lockdown που έχει
επιβληθεί στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα, ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ανακοινώνει την παράταση
υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή μακροχρόνια ανέργων σε
πρόγραμμα κατάρτισης έως τις 27 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα,
καλεί μακροχρόνια ανέργους που κατοικούν στους Δήμους:
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς,
Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, και
στις Δημοτικές ενότητες: Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας –
Χορτιάτη και, Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα, να υποβάλουν
αίτηση για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης και
συμβουλευτικής
υποστήριξης
με
θέμα
«Δράσεις
επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους
τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού για
μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
(ΣΒΑΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:
http://www.thessalonikiskills.gr/ .Ημερομηνία λήξης υποβολής
αιτήσεων: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020. Ως μακροχρόνια
άνεργοι θεωρούνται οι πολίτες που έχουν παραμείνει άνεργοι
για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών. Η ανεργία
υπολογίζεται και πρέπει να προκύπτει από δελτίο ανεργίας
θεωρημένο αδιάλειπτα από τον ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα. Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους
της Πρόσκλησης στο e-mail: meletes@sbe.org.gr , και στο
τηλέφωνο 6941679759 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 16:00).

Αφιέρωμα του Fi-compass στην επιτυχημένη πορεία του
EquiFund
Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ
(EquiFund
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=59
&cs= ) το οποίο στηρίζει με επιτυχία τη καινοτόμο
επιχειρηματικότητα, παρουσιάστηκε ως περίπτωση μελέτης
(case study) από το FI-Compass, την πλατφόρμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων που παρουσιάζει και συμβουλεύει αναφορικά
με τα επενδυτικά εργαλεία των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών
και Διαρθρωτικών Ταμείων. Συγκεκριμένα σε μια αναλυτική
αναφορά, παρουσιάζεται όλη η πορεία του Ταμείου και ο
τρόπος λειτουργίας του καθώς και οι επιτυχίες του μέχρι το
2019. Επίσης σε σύντομα βίντεο δίνουν σχετικές
συνεντεύξεις οι: κα Αγγελική Φέτση, Προϊστάμενη της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ και μέλος του High Council του EquiFund, ο κος.
Hubert Cottogni, Director of Mandate Management, του
European Investment Fund καθώς και στελέχη από funds
που συμμετέχουν και επιχειρήσεις. Η επενδυτική πλατφόρμα
EquiFund χρηματοδοτείται με 200 εκατ. ευρώ από το
ΕΠΑνΕΚ, με 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), με 40 εκατ.
ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - πόρους
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ Junker Plan) και θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η
πρωτοβουλία έχει αγγίξει τα 488 εκατ. ευρώ διαθέσιμων
πόρων.
Δείτε την παρουσίαση από το Fi-Compass. https://www.ficompass.eu/publication/case-studies/equity-financing-smesgreece-equifund .
Δείτε τις συνεντεύξεις στελεχών των συμμετεχόντων φορέων,
των
funds
και
των
ωφελούμενων
https://www.youtube.com/watch?v=31LYaoGPRMw .
Συνέντευξη προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για το EquiFund
https://www.youtube.com/watch?v=RiEEAhyYOpo&t=6s&ab
_channel=%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%BD%CE%95%CE%9A .

9ο Αραβο – Ελληνικό Οικονομικό φόρουμ
Το Αραβο – Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως
με έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι πρόκειται να διοργανώσει
τη ναυαρχίδα των εκδηλώσεών του, το 9ο Αραβο – Ελληνικό
Οικονομικό φόρουμ, στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2020, σε ψηφιακή
μορφή, και θα προσφέρει τη δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των
συμμετεχόντων, διάδραση με τους ομιλητές και επίσκεψη στα
εικονικά περίπτερα των χορηγών. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει,
επίσης, εικονικές συναντήσεις Β2Β μεταξύ των Αράβων
επιχειρηματιών με τους Έλληνες ομολόγους τους σε όλους
τους επιχειρηματικούς τομείς. Όπως συνηθίζεται στις
εκδηλώσεις του, θα παρουσιαστούν θέματα που άπτονται του
ενδιαφέροντος Ελλήνων και Αράβων, ενώ θα εξασφαλιστεί
ευρεία συμμετοχή επιχειρηματιών από τον αραβικό κόσμο,
ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη δυναμική δικτύωσης κατά
τη διάρκεια του εν θέματι φόρουμ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ΠΑΤΩΝΤΑΣ στο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSJLKx755dxsjulr7sN1Wqox_dU2G5TGvkqa9wV2v-lSj7Q/viewform
.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την
κατάθεση του αντίστοιχου ποσού που αναγράφεται στη φόρμα.
Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου,
στις 16:00 μμ. Συνημμένα θα βρείτε την Γενική Επισκόπηση
του
9ου
Φόρουμeth.gov.gr/images/nodes/100/2177_general_outlook__9th_forum_el.pdf.

ψηφιακή έκθεση < AUTOEXPO> στην Κωνσταντινούπολη
Το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη (Phone : 2310- 254 460 Fax : 2310- 254 448 , E-mail: thessaloniki@trade.gov.tr)
μας ενημερώνει ότι στις 08 - 11 Δεκεμβρίου 2020 στο İstanbul θα πραγματοποιηθεί η ψηφιακή έκθεση < AUTOEXPO >. Αναλυτική
ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα: https://www.autoexpoturkiye.com/ .

Η
Ε.Ε.
επιδοτεί
πρωτοποριακά
προγράμματα με €350 εκατ.

ερευνητικά

Επιχορηγήσεις συνέργειας (Synergy Grants), συνολικού
ύψους €350 εκατ., θα λάβουν 34 ομάδες από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Έρευνας, με στόχο την αντιμετώπιση ορισμένων
από τα πλέον σύνθετα ερευνητικά προβλήματα στον κόσμο.
Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν σε ομάδες αποτελούμενες από
δύο έως τέσσερις ερευνητές με συμπληρωματικές
δεξιότητες, γνώσεις και πόρους. Θα ανοίξουν δε τον δρόμο
της συνεργασίας σε φιλόδοξα έργα από ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών πεδίων: από την αποκάλυψη των μυστικών
του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου ως την
έρευνα των ιστορικών αλληλεπιδράσεων του ανθρώπου με
τους ωκεανούς, τη βελτίωση της μέτρησης των
αστρονομικών αποστάσεων, ώστε να βελτιώσουμε τις
γνώσεις μας για το σύμπαν. Στα 34 έργα, που επελέγησαν
για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του προγράμματος
έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. “Ορίζων 2020”,
συμμετέχουν 116 ερευνητές από 86 πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα σε 22 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης.
Οι επιχορηγήσεις, αξίας περίπου €10 εκατ. έκαστη, θα
συμβάλουν στη δημιουργία περίπου 1.000 θέσεων εργασίας
για μεταδιδακτορικούς υπότροφους, διδακτορικούς φοιτητές
και λοιπό προσωπικό. “Πολλές από αυτές τις έρευνες θα
μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε επείγοντα ζητήματα σε
τομείς. όπως η υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα. Άλλες θα
δώσουν ώθηση στην ανθρώπινη γνώση, ανοίγοντας μας
νέες ευκαιρίες με τρόπους που ακόμη δεν μπορούμε να
προβλέψουμε επακριβώς”, σχολίασε η Επίτροπος
Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και
Νεολαίας, κυρία Μαρίγια Γκαμπριέλ. Έρευνα για τον
COVID-19 Στο μεταξύ με €128 εκατ. επιδοτούνται 23 νέα
ερευνητικά έργα, για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης
πανδημίας
του νέου κορωνοϊού.
Ανάμεσα
τους
περιλαμβάνονται, τέσσερα ελληνικά: imPURE, RESERVIST,
COVINFORM, SHARE-COVID. Η χρηματοδότηση αυτή θα
επιτρέψει τη διεξαγωγή επιπλέον ερευνών, με στόχο την
ενίσχυση και την προσαρμογή της βιομηχανικής ικανότητας
παραγωγής και διανομής ιατρικού εξοπλισμού, όπως
αναπνευστήρες. Επίσης, την πρόληψη και θεραπεία του
κορωνοϊού, την ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών και
ψηφιακών εργαλείων, όπως φορητών διαγνωστικών
συστημάτων. Επίσης, η χρηματοδότηση θα επιτρέψει την
καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών επιπτώσεων της
πανδημίας, π.χ. στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες
ομάδες και την άντληση γνώσεων από μεγάλες ομάδες
ασθενών σε όλη την Ευρώπη για τη βελτίωση των
θεραπειών. Στα έργα συμμετέχουν 344 ερευνητικές ομάδες
από 39 χώρες, εκ των οποίων οι 32 συμμετέχοντες είναι
από 15 χώρες εκτός Ε.Ε. “Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι
ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας και
σοβαρής αυτής υγειονομικής απειλής. Η χρηματοδοτική
στήριξη αυτών των εξαιρετικών έργων, που θέτουν στο
επίκεντρο της καινοτόμου τους προσέγγισης τα ψηφιακά
εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη, θα προσφέρει νέες
λύσεις, συμβάλλοντας στον κοινό αγώνα μας κατά της
πανδημίας”, ανέφερε σχετικά ο Επίτροπος Εσωτερικής
Αγοράς,
κ.
Τιερί
Μπρετόν.
(ΠΗΓΗ:
SEPE
Newsletter,12.11.2020)

Ελληνικό
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
Ενδιαφέροντος Φοίτησης

–

Πρόσκληση

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, είναι το μοναδικό δημόσιο
Πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο προσφέρει εξ ολοκλήρου Eξ
Αποστάσεως σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, με υψηλό
ακαδημαϊκό επίπεδο ενώ σε πρόσφατη έρευνα, συμπεριλήφθηκε
μεταξύ των πέντε καλύτερων Εξ αποστάσεως Πανεπιστημίων στο
κόσμο.
Για το Εαρινό εξάμηνο 2021, το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 19 Μεταπτυχιακά και 1
Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών με έναρξη μαθημάτων την 1η
Μαρτίου 2020. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά
μέσω του διαδικτύου από τη 2η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00
μ.μ. έως τη 15η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του
Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr , για όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την
αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Λόγω των
έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών για
περισσότερες πληροφορίες ή για προγραμματισμένο ραντεβού στο
e-mail: info@eap.gr και στο τηλέφωνο: 2610367600 .

Greek-Nordic Digital Trade Week, 16-20 Νοεμβρίου 2020
Την πρώτη ψηφιακή εκδήλωση προβολής του Ελληνικού
Αγροδιατροφικού τομέα στις Σκανδιναβικές χώρες διοργανώνει η
Reco Exports σε συνεργασία με τη Σουηδική εταιρεία Moreganic
και με συνδιοργανωτή την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece). Η «Greek-Nordic
Digital Trade Week», θα διεξαχθεί στο διάστημα 16-20 Νοεμβρίου
2020 με την συμμετοχή 50 ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος της
«Greek-Nordic Digital Trade Week» είναι να αποτελέσει μια
εποικοδομητική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης Ελλήνων
παραγωγών βιολογικών, πρωτίστως, τροφίμων και ποτών, με
αγοραστές, διανομείς, χονδρεμπόρους, πωλητές λιανικής,
bloggers, τύπο & μέσα ενημέρωσης, εμπειρογνώμονες κ.ά από τις
Σκανδιναβικές Χώρες, αλλά και μια πλατφόρμα προβολής του
Αγροδιατροφικού Τομέα της Ελλάδας και ιδίως των προϊόντων
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ των Περιφερειών μας. Οι αιτήσεις συμμετοχής
έκλεισαν και πενήντα από τις πιο εξωστρεφείς ελληνικές
επιχειρήσεις επιλέχθηκαν να λάβουν μέρος στην Greek-Nordic
Trade Week. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι και εταιρείες της
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, καθώς και των Περιφερειών
Στερεάς Ελλάδος και Ηπείρου, οι οποίες επιθυμούν την διείσδυση
στις αγορές των Σκανδιναβικών χωρών και της Βαλτικής. Τέλος,
ξεκίνησαν οι αιτήσεις ενδιαφέρον συμμετοχής στην «GREEK
- NORDIC TRADE 2021» που θα πραγματοποιηθεί τον Μάϊο
του 2021, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να πατήσουν
τον
παρακάτω
σύνδεσμο
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/link_click/if4SyL8BuU_2Ok
4E/4fb2a8b964b481a2963e1fc8c82ec4b8 .Πληροφορίες RECO
Exports ΕΛΛΑΔΑ: Αριστοτέλους 24, Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 546 23
- T: +30 2312315310 Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Kemp House, 160 City Road,
Old Street, London, EC1V 2NX - T: +44 2087983939.

Ενημερωτική ημερίδα για υποβολή προτάσεων στην «μπλε οικονομία»
Blue Economy Window 2020 | Το Info Day , 24.11. 2020, είναι μια εικονική (διαδικτυακή) εκδήλωση για την επίσημη έναρξη του Blue
Economy Window Call for Proposals 2020. Γνωστό ως EMFF BlueInvest Grants, η πρόσκληση προσφέρει συνολικό προϋπολογισμό
20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η πρόσκληση παρουσιάζει ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μπορείτε να λάβετε έως και 70% συγχρηματοδότηση για το έργο σας με μέση συνεισφορά στην ΕΕ μεταξύ 700.000 και 2,5
εκατομμυρίων ευρώ. Το Blue Economy Window 2020 | Το Info Day είναι ένα πλήρως εικονικό (διαδικτυακό) γεγονός. Θα
περιλαμβάνει ενημερωτικές συνεδρίες σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζετε για τη φετινή BlueInvest Grants, καθώς και συμβουλές και
πρακτικές πληροφορίες για όσους σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση. Τρεις προηγούμενοι βραβευμένοι BlueInvest Grant θα
μοιραστούν τις ιστορίες επιτυχίας τους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τους υποψήφιους. Οι συμμετέχοντες στην
εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να κλείσουν ειδικές συναντήσεις 1: 1 με εμπειρογνώμονες του EMFF, καθώς και να συναντήσουν
πιθανούς συνεργάτες και συνεργάτες μέσω μιας συνεδρίας ταχείας δικτύωσης και επακόλουθων συναντήσεων 1: 1. Κάνε εγγραφή
τώρα! Στο σύνδεσμο: https://emff-infoday-2020.converve.io/registration.html . Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://emffinfoday-2020.converve.io/index.php . (ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Οκτώβριος 2020).
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Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

-Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από την
Πρεσβεία της Ταϋλάνδης στην Ελλάδα, μας ενημερώνει ότι η
Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας της Ταϋλάνδης (TICA)
ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του ετήσιου διεθνούς εκπαιδευτικού
της σεμιναρίου (AITC) σε διαδικτυακή πλατφόρμα, για λόγους
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
Στο ίδιο πλαίσιο η TICA ανακοίνωσε επίσης ότι θα διοργανώσει
σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό κέντρο υπηρεσιών του
πανεπιστημίου Burapha σε διαδικτυακή πλατφόρμα το
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «η νέα κανονικότητα στη
βιώσιμη κοινότητα που βασίζεται στην ανάπτυξη του
οικολογικού τουρισμού».
Στόχος των διοργανωτών είναι η διαμοίραση της εμπειρίας της
Ταϋλάνδης στον τομέα της εφαρμογής της Φιλοσοφίας «της
Οικονομίας Επάρκειας» (SEP) μέσω κοινότητας που βασίζεται
στον τουρισμό (CBT).
Το εν λόγω σεμινάριο θα διεξαχθεί από τις 16 Νοεμβρίου μέχρι
τις 2 Δεκεμβρίου 2020 και η προθεσμία για τις αιτήσεις
συμμετοχής λήγει στις 13 Νοεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφτούν για
περισσότερες
πληροφορίες
τον
σύνδεσμο
(http://qrgo.page.link/pFjrg) και να δηλώσουν συμμετοχή στο
σεμινάριο μέσω του συνδέσμου (http://qrgo.page.link/Vzy3m) .
-Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από το
Γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας των Σκοπίων, μας
γνωρίζει ότι στις 27 Οκτωβρίου 2020, η Κυβέρνηση της
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε τη μείωση,
για περίοδο ενός έτους, των εισαγωγικών δασμών –
δασμολογικών συντελεστών ορισμένων προϊόντων που
αφορούν σε πρώτες ύλες (όπως εξαρτήματα και τμήματα/μέρη)
που απαιτούνται αφενός για την
παραγωγή τεχνολογικά
προηγμένων προϊόντων και αφετέρου για την παραγωγή
προϊόντων από χοιρινό κρέας. Προς πληρέστερη ενημέρωση,
επισυνάπτονται πίνακες των προϊόντων αυτών, σε άτυπη
μετάφραση του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων, με την επισήμανση ότι
οι αποφάσεις για την εισαγωγή των καταγεγραμμένων
προϊόντων ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2020 και μέχρι την
31η Οκτωβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210
3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο έχει αναρτήσει στην
διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr ,
-Έγγραφο με θέμα: «Σήμανση και Εμπορία των
εισαγόμενων από την Ε.Ε. βιολογικών τροφίμων και
ζωοτροφών στο Η.Β. και την Μεγάλη Βρετανία, μετά την
1/1/2021». Δείτε το σχετικό έγγραφο στο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%92%CE%B9%CE%BF
%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%
AC%20gb.pdf.
Η εν λόγω ανακοίνωση τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση.
Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται
συχνά
τη
διαδικτυακή
της
έκδοση
(https://www.gov.uk/guidance/trading-and-labellingorganic-food-from-1-january-2021 ) για την επιβεβαίωση
των θεμάτων ενδιαφέροντός τους.
-Έγγραφο
με
θέμα:
«Καταχώριση,
αξιολόγηση,
αδειοδότηση και περιορισμοί χημικών προϊόντων στο
Ηνωμένο Βασίλειο (UK REACH) από την 1/1/2021. Δείτε
το
σχετικό
έγγραφο
στο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/infofiles/REACH%20gb.pdf .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Λονδίνο (www.agora.mfa.gr/gb66 ),
τηλ. +44 (0) 2077278860, e-mail: ecocom.london@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, -απέστειλε:
- το 51ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ
Σκοπίων (Νοέμβριος 2020), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού,
εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια
Μακεδονία. Σημειώνεται ότι το δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή
πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2051
_2020%20mk.pdf .
-δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη
Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.14/2020 από 05 Νοεμβρίου
τ.μ.
Σημειώνεται ότι, το δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ – Σκοπίων, στη διαδικτυακή
πύλη
AGORA,
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS_Nov_2020%202%20mk.
pdf .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα
Σκόπια:
www.agora.mfa.gr
,
e-mail:
ecocomskopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο, απέστειλε:
- Οδηγό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται για δημόσιες συμβάσεις στην Ιαπωνία.
- έγγραφο με θέμα: Διαδικτυακό πρόγραμμα για την
υποστήριξη της αναβάθμισης νεοφυών επιχειρήσεων.
- Έρευνα για την ιαπωνική αγορά δερμάτινων προϊόντων
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), Τηλ.:
+81-3-3404-5853, 1195, FAX: +81-3-3404-5845, E-mail:
ecocom-tokyo@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Μεγάλη πτώση άφιξης
τουριστών στην Ισπανία κατά την εαρινή περίοδο . Tο εν
θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora
και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72634 .
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Πτώση των εσόδων του
ισχυρού ισπανικού ομίλου El Corte Inglés με αύξηση των
διαδικτυακών παραγγελιών. Tο εν θέματι κείμενο έχει
αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το
δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72710 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη (http: www.agora.mfa.gr )
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

Οριστικοί πίνακες κατάταξης 1.500 ωφελουμένων του Β΄
κύκλου του Προγράμματος Ψηφιακής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΟΑΕΔ - Google

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του
Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη , με
έγγραφό του μας γνωρίζει ότι
: Το Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
της
περιφέρειας
Kocaeli
(Izmit)
επικοινώνησε με το εν λόγω Γραφείο και ενημέρωσε ότι
προγραμματίζει
διεθνή
εκδήλωση
εικονικών
επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β στις 2/12/2020. Η
εκδήλωση αυτή, «Match4Industry 2020 - Business
Matchmaking Event», υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ανατολικού Μαρμαρά
(East Marmara EU Business Development Center –
ABIGEM) και το Enterprise Europe Network. Η συμμετοχή
είναι δωρεάν και η εγγραφή πραγματοποιείται έως
30.11.20 μέσω του συνδέσμου https://match4industry2020.b2match.io/ . Οι διοργανωτές προσβλέπουν σε
συμμετοχές εξωστρεφών επιχειρήσεων από όλο τον
κόσμο και οι κλάδοι ενδιαφέροντος είναι: Automotive
Supply, Metals and Machinery, Plastics and Rubber,
Tyres, Chemicals (Automotive paints, coatings and care
products), Construction and Building Materials, Energy /
Environment, Electrics-Electronics, Information and
Communication Technologies. Σημειώστε ότι η περ.
Kocaeli / Izmit είναι από τις πλέον βιομηχανικές της
Τουρκίας, με 2.200 βιομηχανικές μονάδες εκ των οποίων
247
ξένες.
Βασικοί
κλάδοι
είναι
αυτοί
της
αυτοκινητοβιομηχανίας,
χημικών,
πλαστικών
και
τροφίμων. Στη περιοχή, τέλος έχουν την έδρα τους και οι
ελληνικές
Chipita
και
Kleeman.
Περισσότερες
πληροφορίες : Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Προξενείου
της
Ελλάδας
στην
Κωνσταντινούπολη
,
τηλ.
00902122927118, fax. 00902122521365, email: ecocominstanbul@mfa.gr ή στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .

Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, οι οριστικοί πίνακες
κατάταξης των ωφελουμένων, επιλαχόντων και αποκλειομένων, του
δωρεάν διαδικτυακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης
«Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ - Β’
Κύκλος» στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .Η κατάρτιση των
οριστικών πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας
και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων.
Ο ΟΑΕΔ θα αποστείλει άμεσα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) στους ωφελούμενους του προγράμματος, με αναλυτικές
οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα
της Google και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις
τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Λόγω των στενών
χρονικών περιθωρίων υλοποίησης του προγράμματος, οι
ωφελούμενοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους
στην πλατφόρμα της Google το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20
Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος,
την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση
της ψηφιακής οικονομίας. Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα
να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, παρακολουθώντας
εβδομήντα πέντε (75) ώρες κατάρτισης και μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι
ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα
κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιδοτούμενο
πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διάρκειας έξι (6)
μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για πέντε χιλιάδες
(5.000) ανέργους. Όσοι επιλεγούν στο πρόγραμμα εργασιακής
εμπειρίας θα λάβουν 550 ευρώ (καθαρά) για είκοσι δύο (22) ημέρες
τον μήνα και έξι (6) ώρες την ημέρα. Η δαπάνη του προγράμματος
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας προϋπολογίζεται στο ποσό των
16.500.000 € και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020” και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Διαδικτυακή εκδήλωση - Αειφορία στην περιφερειακή
συνεργασία του Ευξείνου Πόντου: Προώθηση της
συνέργειας του Ευξείνου Πόντου και της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας
Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ξεκινώντας από τις 14:00
(CET), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα
φιλοξενήσει μια διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο
«Βιωσιμότητα στην περιφερειακή συνεργασία του
Εύξεινου Πόντου: Προώθηση της συνέργειας του Ευξείνου
Πόντου και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας". Η
εκδήλωση είναι ανοιχτή για τη συμμετοχή του κοινού και
των μέσων μαζικής ενημέρωσης και θα συγκεντρώσει
πάνελ υψηλού επιπέδου από ακαδημαϊκούς, κοινωνία των
πολιτών, επιχειρήσεις και διπλωματία. Θα προσφέρει την
ευκαιρία να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε τις
τρέχουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις και τη βιώσιμη
πράσινη ανάπτυξη στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου και
τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση
αυτών των προκλήσεων και ευκαιριών. Οι παράλληλες
θεματικές συνεδρίες ξεμπλοκαρίσματος θα επικεντρωθούν
στη βιώσιμη μπλε οικονομία, την ανθεκτικότητα στο
περιβάλλον και τη διασυνοριακή συνεργασία και τη
σύνδεση με τον Δούναβη. Περισσότερες πληροφορίες :
Ημερήσια διάταξη: https://eu.eventscloud.com/ehome/bsgreen-diplomacy/agenda/
,
Εγγραφή:
https://eu.eventscloud.com/ereg/inactive.php?eventid=200
212916
.
Μεταβείτε
σε
σχετικό
ιστότοπο:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2
020/11/11-06-2020-online-event-sustainability-in-theblack-sea-regional-cooperation-advancing-the-black-seasynergy-and-the-european-green-deal .

Εργαστήριο Visual Storytelling | Documentary Practice
Το εργαστήριο Visual Storytelling | Documentary Practice με
διδάσκουσα την Μυρτώ Παπαδοπούλου επικεντρώνεται στην
πρακτική διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο αφήγησης και ως
εργαλείο οπτικοποίησης της πραγματικότητας. Οι συμμετέχοντες θα
εξοικειωθούν με τον τεκμηριωτικό ρόλο της φωτογραφίας, τις
αφηγηματικές τεχνικές, και τους εκφραστικούς κώδικες του μέσου.
Το εργαστήριο χωρίζεται σε θεωρητικό μέρος και πρακτικό μέρος
που βασίζεται στην εκπόνηση προσωπικών φωτογραφικών
εργασιών. Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι 12 (τηρείται σειρά
προτεραιότητας) και το εργαστήριο περιλαμβάνει 10 συναντήσεις,
διάρκειας 3 διδακτικών ωρών (18.00 – 21.00), οι οποίες
πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από 17 Νοεμβρίου 2020 έως 9
Φεβρουαρίου 2021. Δεδομένων των πρόσφατων μέτρων για τον
περιορισμό διάδοσης του Covid-19, τα μαθήματα διενεργούνται
online μέσω τηλεδιάσκεψης σε “ψηφιακή τάξη”, με απευθείας
διδασκαλία και καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο (live streaming),
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εργαστηρίου. Με την
άρση των περιοριστικών μέτρων, θα συνεχίσει η λειτουργία των
μαθημάτων διά ζώσης, τηρώντας και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα
υγειονομικά μέτρα (σε όσες και όσους επιθυμούν, δίνεταιι η
δυνατότητα επιλογής για παρακολούθηση εξ' ολοκλήρου
διαδικτυακά της διδασκαλίας που διεξάγεται κανονικά στην
αίθουσα). Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους
συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό
Κέντρο Φωτογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή στο εργαστήριο, συμπληρώνοντας την online αίτηση
συμμετοχής
https://photofestival.us12.listmanage.com/track/click?u=5b0a159db6cc79ac276c2282f&id=511fc
d23b2&e=67d96d61d3 ή απευθείας στη γραμματεία του Ελληνικού
Κέντρου Φωτογραφίας. Επικοινωνία Τ: 210 9211750 (Δευτ-Παρ.
11:00-15:00 & 18:00-21:00), E: contact@hcp.gr .

Τηλεδιάσκεψη «Βασικοί άξονες και καινοτομίες του ν.
4738/2020 « Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης
Ευκαιρίας»

Εμπορική Έκθεση Cleanzone Digital 2020, 18-19
Νοεμβρίου 2020

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, ο
Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
διοργανώνουν ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα :
Βασικοί άξονες και καινοτομίες του ν. 4738/2020
«
Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας». Ο
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του
Υπουργείου Οικονομικών, κ. Φώτης Κουρμούσης και τα
στελέχη της ΕΓΔΙΧ, θα αναλύσουν τον εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε εώς 240 δόσεις, τη
διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών φυσικών &
νομικών προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας , την
πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία της
1ης κατοικίας και τέλος τον ρόλο των επιστημονικών
κλάδων. Για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για το link
μέσω του οποίου θα λάβουν μέρος στην ενημερωτική
τηλεδιάσκεψη, καλούνται να δηλώσουν το e-mail τους στο
Ε.Β.Ε.Π. (τηλ. 2104174371 ,e-mail: secretariat@pcci.gr )
έως την Παρασκευή 13/11/2020.

Απαιτητικά θέματα, κορυφαίοι ομιλητές, διεθνής δικτύωση
και μία βιτρίνα καινοτομίας - στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2020,
το πρόγραμμα της Cleanzone Digital Edition θα καταστήσει
δυνατή την εμπειρία να γνωρίσει κανείς τις τελευταίες τάσεις
στον τομέα της τεχνολογίας cleanroom ακόμη και κατά τη
διάρκεια του COVID-19. Εκτός από το Συνέδριο Cleanzone
Conference, θα υπάρξει επίσης ένα υψηλού επιπέδου ειδικό
πρόγραμμα που προσφέρεται από τους συνεργάτες της
Cleanzone, συμπεριλαμβανομένου των
οργανισμών
International Confederation of Contamination Control
Societies (ICCCS) και European Metrology Project.
Επιπλέον, οι επισκέπτες δεν θα έχουν μόνο την ευκαιρία να
ψηφίσουν για το φετινό βραβείο Cleanzone Award, αλλά και
να παρακολουθήσει ζωντανά την τελετή απονομής. Την
χρονιά του covid-19, τα εισιτήρια για την Cleanzone Digital
Edition είναι δωρεάν. Το εισιτήριο εισόδου περιλαμβάνει τις
καινοτομίες των εκθετών, το πρόγραμμα Cleanzone Digital
Edition σε ζωντανή ροή και αμέτρητες ευκαιρίες δικτύωσης.
Επιλεγμένο περιεχόμενο θα είναι επίσης διαθέσιμο στους
επισκέπτες κατόπιν αιτήματος για ένα μήνα μετά τη λήξη της
εκδήλωσης. Μόλις οι επισκέπτες παραγγείλουν τα εισιτήριά
τους, θα τους σταλεί ένας σύνδεσμος λίγο πριν από την
εκδήλωση που τους επιτρέπει να εγγραφούν στην
πλατφόρμα. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το πρόγραμμα
της
Cleanzone
Digital
Edition
στην
σελίδα:
www.cleanzone.messefrankfurt.com/events
Περισσότερες
πληροφορίες για την Cleanzone μπορείτε να βρείτε:
www.cleanzone.messefrankfurt.com
Επικοινωνία για Ελλάδα & Κύπρο: Γραφεία Έκθεσης
Φρανκφούρτης για Ελλάδα & Κύπρο, Κυβέλης 3, 15344
Γέρακας Τηλ. 210 6410405, 210 6090525 Φαξ. 210
6410602, 210 6090527 .

Επιχειρηματικό Διαδικτυακό
Δεκεμβρίου 2020

Forum,

Αβάνα

8-9

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αβάνα
της Κούβας μας ενημερώνει ότι : Στη θέση ετήσιας της
Εκθεσης EXPOCUBA που λόγω πανδημίας δεν έλαβε
χώρα για το 2020, πρόκειται να διοργανωθεί διεθνές
επιχειρηματικό forum, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2020. Στην εν
λόγω
εκδήλωση,
καλούνται
να
συμμετάσχουν
επιχειρηματίες καθώς και κυβερνητικοί φορείς και
εμπορικά επιμελητήρια από όλες τις χώρες. Όπως
ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Κούβας κ.
Malmierca, σκοπός του forum είναι να δημιουργηθεί ένας
εικονικός χώρος όπου η Κούβα θα μπορεί να εκθέσει τα
σχέδια της προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.
Στο εν λόγω forum θα προβληθεί ιδιαίτερα η Οικονομική
Ζώνη Mariel και τα πλεονεκτήματα επένδυσης σε αυτήν.
Κάθε συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να φτιάξει το
πρόγραμμά του, ανάλογα με τις ανάγκες του. Η κουβανική
πλευρά θα έχει αναλυτική παρουσίαση όλων των
προϊόντων που είναι προς εξαγωγή, τόσο από κρατικούς
όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Ολες οι πληροφορίες
σχετικά με το forum και το πρόγραμμα του μπορούν να
αναζητηθούν
στο
σύνδεσμο
www.foroempresarial.mincex.gob.cu

Αsiafruit Congress ΟΝ στις 17 Νοεμβρίου 2020
Όπως μας ενημερώνει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο Εκπρόσωπος Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην
Ελλάδα, για πρώτη φορά στην ιστορία των περισσοτέρων
από 20 ετών, το συνέδριο της Asiafruit γίνεται ψηφιακό
φέτος. Το Asiafruit Congress ON θα έχει ζωντανή ροή (
livestreams ) για θεατές από όλο το κόσμο στις 17
Νοεμβρίου 2020, μία ημέρα πριν από το ASIA FRUIT
LOGISTICA ON που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20
Νοεμβρίου 2020. Το Asiafruit Congress πάντα διασφαλίζει
την καλύτερη αναλυση και πληροφοριες για την Ασία από
τους υπευθυνους ληψης αποφασεων σε παγκοσμιο
επιπεδο. Όλες οι συνεδρίες είναι διαθέσιμες για προβολή
κατά παραγγελία (on-demand ) στην πλατφόρμα ASIA
FRUIT LOGISTICA ON. Για εγγραφές επισκεφθτείτε το
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://mailchi.us5.listmanage.com/track/click?u=46c7c918bb4d859a1c4149165
&id=cb3f4f5a68&e=3bb3f4515c

3rd China International Import Exposition – Απολογισμός
Οι Ελληνικές εταιρείες τροφίμων και ποτών που συμμετείχαν
στην 3η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου της Κίνας,
είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν Κινέζους εισαγωγείς και
να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Η Έκθεση
πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη 5-10 Νοεμβρίου 2020. Η
Enterprise Greece, στοχεύοντας στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης
των ελληνικών εξαγωγών, διοργάνωσε την εθνική συμμετοχή
και πρόσφερε τους επισκέπτες ένα νοητό ταξίδι στην
Ελληνική γη, στο κατάλληλα διαμορφωμένο περίπτερο.
Στόχος της συμμετοχής ήταν η προβολή του παραγωγικού
δυναμικού της χώρας με έμφαση στον αγροδιατροφικό
τομέα, αφού περισσότερα από 100 προϊόντα Ελλήνων
παραγώγων «συστήθηκαν» στην αγορά της Κίνας.
Ταυτόχρονα, η Enterprise Greece, με την συνδρομή του
Γενικού Προξενείου στη Σαγκάη, διοργάνωσε εκδήλωση
γευσιγνωσίας - Master Class - ελληνικών κρασιών με τη
διεθνούς φήμης «wine educator», κα. Fongyee Walker MW.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν πλέον των 60 εισαγωγέων
κρασιού, επαγγελματίες γευσιγνώστες ειδικευμένοι σε
θέματα οινοποιίας υψηλής ποιότητας, καθώς και
δημοσιογράφοι.
Κατά
τη
διάρκεια
της
έκθεσης,
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 προωθητικές
εκδηλώσεις από χώρες και μεμονωμένους εκθέτες. Η αξία
των εμπορικών συμφωνιών που υπογράφηκαν κατά την
διάρκεια της έκθεσης έφτασε τα 72,6 δισεκατομμύρια
δολάρια. Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες:
ENTERPRISEGREECE
|
Διεύθυνση
Ενημέρωσης,
Επικοινωνίας
και
Μάρκετινγκ
–
210
3355732,
e.darra@eg.gov.gr.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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16/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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424 ΓΣΝΘ
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16/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2310 005859

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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16/11/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΕ

714

18/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.2313 300548

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

712

20/11/2020 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ""ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
ΤΗΛ.2313 318469

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

716

20/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΓΑΛΗΝΙΚΑ
2310381080

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ) ΤΗΛ.

424 ΓΝΣΕ

717

"20/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)
ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΝΣΕ

713

23/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΛ.2313 304461/464

ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

722

23/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ) ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΕ

724

25/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ
ΥΓΡΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΗΛ.2313 327864

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

723

9/12/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛ.2510461241

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

725

10/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ
ΤΗΛ.210 3483161

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”

719

14/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ (ΜΟΝΟΚΥΑΛΑ) ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ

ΔΥΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

715

16/12/2020 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2313323115

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

720

16/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΒΑΣ ΤΗΛ.2410993373

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΣ /1ΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΑΣ

721

17/12/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΛ.2313 323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

•
•

ΓΙΑ

ΤΗΝ

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.

