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myAADE: Η νέα ψηφιακή πύλη για όλες τις συναλλαγές με την ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 16.09.2021: Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα στο gov.gr η νέα ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, myAADE.. Πρόκειται για το νέο φιλικό ψηφιακό περιβάλλον, που αντικαθιστά το Taxisnet. Μέσα από αυτό,
μπορείτε εύκολα:
•
να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ (δηλώσεις
φόρων, ρυθμίσεις, φορολογία ακινήτων και οχημάτων, ηλεκτρονικά βιβλία
myDATΑ, κλπ), βρίσκοντας γρήγορα την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει
•
να διαχειριστείτε τον λογαριασμό και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, να
μεταβάλλετε στοιχεία της επιχείρησής σας
•
να δείτε τις οφειλές, πληρωμές και τις επιστροφές σας και να πληρώσετε ή
να ρυθμίσετε τις οφειλές σας
•
να αποκτήσετε ΑΦΜ και κλειδάριθμο
•
να υποβάλλετε τα αιτήματά σας ψηφιακά προς την αρμόδια υπηρεσία της
ΑΑΔΕ (πιλοτική λειτουργία)
•
να κλείσετε ψηφιακά ραντεβού με υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας της
ΑΑΔΕ (προσεχώς)
Όπως δήλωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, "με τη νέα ψηφιακή μας πύλη,
συνδυάζουμε ψηφιακή ευφυία και συναισθηματική νοημοσύνη, με σκοπό οι ψηφιακές μας υπηρεσίες να σχεδιάζονται και να
προσφέρονται στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από την οπτική του πολίτη". Συνδεθείτε τώρα, στο myaade.gov.gr. Περισσότερες
πληροφορίες για το myAADE, ΕΔΩ. Περισσότερες πληροφορίες για τα Αιτήματά μου, ΕΔΩ.

Ημερίδα για την παρουσίαση
Θεσσαλονίκης – 28/09/2021

του Παρατηρητήριου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

της Αστικής περιοχής της

Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχουν τα
αξιόπιστα δεδομένα για την χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών, σχεδίασε και ανάπτυξε το «Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης». Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελεί έναν μηχανισμό
συλλογής, τήρησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης ποσοτικών δεδομένων στους τομείς του περιβάλλοντος και
της ποιότητας ζωής, του χωρικού σχεδιασμού και των αστικών αναπλάσεων, των μεταφορών και συγκοινωνιών, της πολιτικής
προστασίας και της ασφάλειας στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Ακολουθώντας διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εφαρμόζονται
τεχνικές και μεθοδολογίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών που υλοποιούνται, έτσι ώστε να εξάγονται
χρήσιμα συμπεράσματα και να ανατροφοδοτείτε ο σχεδιασμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μητροπολιτικής περιοχής της
Θεσσαλονίκης. Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελεί μία δράση του προγράμματος ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, το ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναγέννηση και την αειφορική ανάπτυξη της μητροπολιτικής περιοχής της
Θεσσαλονίκης. Το «Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης» θα παρουσιαστεί σε
ημερίδα που πραγματοποιηθεί στο Porto Palace Hotel, 26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021.
Για την διασφάλιση της υγείας όλων των συμμετεχόντων, η ημερίδα θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή, με φυσική παρουσία και
παράλληλη τηλεδιάσκεψη, τηρώντας όλες τις, κατά το νόμο, ισχύουσες διατάξεις περί των μέτρων κατά του CoViD-19.
Για την είσοδό σας στην αίθουσα διεξαγωγής της ημερίδας απαιτείται η επίδειξη, κατά την εγγραφή σας στη γραμματεία υποδοχής,
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης από CoVid-19τελευταίου εξαμήνου. Μετά τη λήξη του προγράμματος
παρέχονται σε μπουφέ καφές, διάφορα ροφήματα και ελαφρύ γεύμα. Προεγγραφές εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με: Ειδική Ομάδα Σχεδιασμού & Αξιολόγησης ‘‘ΟΧΕ - ΒΑΑ
Θεσσαλονίκης”, oxe-vaa@pkm.gov.gr , 2313319740, 2313319714
Κωνσταντίνος Τακατζόγλου, kd.takatzoglou@planet.gr ,
2106905115.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Αυγούστου 2021
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε
τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021,

Patras IQ: Μετάθεση διεξαγωγής της έκθεσης_Νέες Ημερομηνίες 4-12 Δεκεμβρίου 2021
Η Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ, στην από 9/9/2021 Συνεδρίασή της αποφάσισε την μετάθεση διεξαγωγής της 7ης έκθεσης
καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολγίας για τις ημερομηνίες
•
4 έως και 6 Δεκεμβρίου 2021
•
7 έως και 12 Δεκεμβρίου 2021 (παραμένει επισκέψιμη)
Επιπρόσθετα, η Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ αποφάσισε:
την επιμήκυνση των ημερομηνιών εγγραφής ως εξής:
•
1η περίοδος εγγραφών (early registration) έως 31/10/2021, κόστος εγγραφής 50€ (πλέον ΦΠΑ)
•
2η περίοδος εγγραφών (late registration) 1/11/2021 έως 10/11/2021, κόστος εγγραφής 100€ (πλέον ΦΠΑ) καθώς και την
ανανέωση του κόστους δέσμευσης των ψηφιακών περιπτέρων ως εξής:
για την 1η περίοδο εγγραφών (early registration)
•
Basic & Comfort Booth (Type 1 & 2): 150€ (πλέον ΦΠΑ)
•
Premium Booth Type 3: 350€ (πλέον ΦΠΑ)
για την 2η περίοδο εγγραφών (late registration)
•
Basic & Comfort Booth (Type 1 & 2): 200€ (πλέον ΦΠΑ)
•
Premium Booth (Type 3): 400€ (πλέον ΦΠΑ)
Αίτηση Εκθέτη
Η 7η Έκθεση PATRAS IQ φιλοδοξεί να είναι η πρώτη virtual έκθεση καινοτομίας & μεταφοράς τεχνογνωσίας με παράλληλη digital
επικοινωνία, που απαντά στις αυξημένες ανάγκες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και
ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα. Ξεπερνώντας τους περιορισμούς που έχει επιφέρει
ο Covid-19, οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με ένα διευρυμένο κοινό μέσα από μία ψηφιακή εμπειρία που
μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε, κάθε στιγμή, ξεπερνώντας τυχόν όρια που πιθανόν θέτει η δια ζώσης συμμετοχή. Κατά τη
διάρκεια της έκθεσης οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν προγραμματισμένες συναντήσεις μέσω web και να
επικοινωνήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από μία μοναδική διαδραστική εμπειρία. Το στήσιμο του περιπτέρου, ο τρόπος
έκθεσης και η παρουσίαση των ώριμων & καινοτόμων επιστημονικών ιδεών θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα
Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Γραφείο Μηχανοργάνωσης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών το
οποίο θα έρθει σε επαφή μαζί σας για τις οργανωτικές λεπτομέρειες. Η Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ: https://www.patrasiq.gr ,
Ηλεκτρ. ταχυδρ.: patrasiq@upatras.gr . Tηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610 96 9654, 99 7892 & 7890 , 2610 241 244, 2610 367 791-2 ,
2613 613 521-2.

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση – Food- Tech
Eurasia Fair
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην
Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 20 - 23 Οκτωβρίου 2021
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνή Έκθεση FOODTECH EURASIA FAIR » από την εταιρία “Reed Tüyap
Fuarcılık A.Ş”και στην Τουρκία- İSTANBUL – στο Tuyap
Fair,Convention and Congress Center με την επιχορήγηση
του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών
που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς
Τρόφιμα,
Κατεψυγμένα, Κρεατικά, Φρέσκα φρούτα, Λαχανικά,
Γαλακτοκομικά, Αρτοσκευάσματα, Ποτά,
Ζαχαρώδη,
Όσπρια, Μηχανήματα επεξεργασίας και τεχνολογίας
τροφίμων και αποθήκευση logistics. : Παράλληλα με την
έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο
Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με
τους παραγωγούς-επιχειρηματίες. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (19 - 22
Οκτωβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο
πρόγραμμα
και
ταξιδέψουν
στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (19 - 22 Οκτωβρίου 2021)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα https://www.foodtecheurasia.com/en/
. Λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να
μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν
αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία
της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την
έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη
αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις
08.10.2021 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr.

Διοργάνωση του 'Balkan Cheese Festival' με τιμώμενη χώρα
την Ελλάδα - Πρόταση συμμετοχής ελληνικών εταιρειών
(Βελιγράδι 6-7.11.2021)
Το γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι μας
ενημερώνει ότι στο 12ο φεστιβάλ (Balkan Cheese Festival), το
οποίο προγραμματίζεται για τις 6-7/11 η τιμώμενη χώρα είναι η
Ελλάδα. Επιπλέον, μας γνωρίζουν, ότι το εν λόγω ''Φεστιβάλ'', το
οποίο ιδρύθηκε το 2014, αποτελεί μία διεθνή εξειδικευμένη-κλαδική
έκθεση για τα τυροκομικά, κυρίως, προϊόντα της περιοχής των
Βαλκανίων. Στο ''φεστιβάλ'' συμμετέχουν κάθε χρόνο, μικροί αλλά
και μεγάλοι παραγωγοί από τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία
-Ερζεγοβίνη, την Κροατία και τη Σλοβενία, αλλά και μία
φιλοξενούμενη - τιμώμενη χώρα. Μερικές από τις προηγούμενες
φιλοξενούμενες χώρες ήταν οι: Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία κ.ά. Κάθε
''Φεστιβάλ''
προσελκύει
περίπου
3000
επισκέπτες,
συμπεριλαμβανομένων εμπορικών εκπροσώπων, εισαγωγέων
τροφίμων (τυριών, αλλαντικών, κρασιών), αρμόδιων αλυσίδων,
σεφ, ιδιοκτήτες εστιατορίων κ.ά. Από την πλευρά των παραγωγών,
στόχος της εκδήλωσης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους
παραγωγούς τυριού, οίνου και αλλαντικών, να παρουσιάζουν τα
προϊόντα τους στους αρμόδιους προμηθειών των μεγάλων
αλυσίδων διανομής και στο κοινό. Σημειώνουμε ότι, η τιμώμενη
χώρα και οι εκθέτες της, απαλλάσσονται από τα κόστη
ενοικίασης του χώρου. Συνεπώς, η συμμετοχή ελληνικών
εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα,
καθώς – και λόγω της επιλογής της Ελλάδας ως τιμώμενη χώρα – η
εν λόγω εκδήλωση αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη
των ελληνικών προϊόντων και τη διενέργεια επαφών B2B αλλά και
B2C. Οι παρουσιάσεις, τα εργαστήρια, οι διαλέξεις και οι επιδείξεις
είναι επίσης ευπρόσδεκτες. Ο επίσημος ιστότοπος είναι
www.balkancheesefestival.com και η σελίδα του φεστιβάλ στο
Facebook
είναι: www.facebook.com/IzlozbaSira,
Instagram: https://www.instagram.com/balkancheesefestival/,
LinkedIn: https://ca.linkedin.com/company/balkan-cheesefestival. Για όλες τις πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνήσετε απευθείας με τον διοργανωτή, τα στοιχεία του
οποίου
είναι:
κ.
Srba
Jovanovic,
email: info@balkancheesefestival.com, κιν.: +381 655 777722
Συμμετοχές στο εν λόγω Φεστιβάλ, έως την Δευτέρα 20.9.2021.

50ο Ετήσιο Συνέδριο της AEBR (Ένωση Ευρωπαϊκών Μεθοριακών Περιφερειών) - 20-21/10/2021
Στις 20-21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 50ο Ετήσιο Συνέδριο της AEBR (Ένωση Ευρωπαϊκών Μεθοριακών Περιφερειών) στο
Άρνεμ, Γκέλτερλαντ, Ολλανδία. Τα τελευταία 50 χρόνια, η AEBR εργάζεται για την εκπροσώπηση των κοινών συμφερόντων των
παραμεθόριων και διασυνοριακών περιοχών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το AEBR εντοπίζει εμπόδια στη συνεργασία
και στην εξεύρεση κοινών λύσεων στα διασυνοριακά και διασυνοριακά προβλήματα, προωθεί τις ανταλλαγές μεταξύ των
ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία και η εδαφική ανάπτυξη γενικότερα, με πλήρη
σεβασμό στην περιφερειακή ποικιλομορφία.
Δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως και δια ζώσης.
Οι εγγραφές ξεκινούν από τις 21 Σεπτεμβρίου, εγγραφείτε το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2021. Αφού εγγραφείτε για τις
συνεδρίες που θέλετε να παρακολουθήσετε, θα ειδοποιηθείτε εάν μια θέση στις συγκεκριμένες συνεδρίες έχει κρατηθεί για εσάς.
Πρόγραμμα Συνεδριάσεων:
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
9: 00-17: 00Cross-Border School, Gelderland Province House
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
12: 00-13: 00 Μεσημεριανό & Έναρξη 50ου Ετήσιου Συνεδρίου AEBR, Industrial Parc Kleefsewaard, Άρνεμ
13: 00-18: 00 Talkshows, Keynotes, Workshops, Guided Tours συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης του βραβείου Sail of
Papenburg 2021 και πολλά άλλα, Industrial Parc Kleefsewaard
Εγγραφείτε στο 50ο Συνέδριο AEBR ΕΔΩ

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση – Natural Stone &
Technologies Fair

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση – Packaging
Industry Fair

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα
μας ενημερώνει ότι, στις 13 - 16 Οκτωβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «Natural Stone &
Technologies Fair» από την εταιρία İZFAŞ İZMİR FUARCILIK
HİZMETLERİ KÜLTÜR ve SANAT İŞLERİ και στην ΤουρκίαİZMİR – στο
İzmir
İnternational Fair Center με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: Ανοιχτοί Υπαξιωματικοί
Ορυχείων και Υπόγειοι Υπαξιωματικοί, Εκπαιδευτές έργων
εμπλουτισμού ορυκτών, Εταιρείες γεωτρήσεων, Εξόρυξη
μεταλλείων και μηχανικοί κατασκευών, Φορείς διαχείρισης
φυσικών πετρωμάτων, Μηχανικοί. Παράλληλα με την έκθεση
υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το
οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα
μας ενημερώνει ότι, στις 20 - 23 Οκτωβρίου 2021 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνή Έκθεση « PACKAGING
INDUSTRY FAIR » από την εταιρία “Reed Tüyap Fuarcılık
A.Ş”και στην Τουρκία- İSTANBUL – στο
Tuyap Fair,
Convention and Congress Center – με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται
τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μηχανήματα συσκευασιών,
παραγωγή
συσκευαστικών,
υλικά
συσκευαστικών,
τεχνολογίες εκτυπώσεις συσκευαστικών και αποθήκευση
logistics: Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3
μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς-επιχειρηματίες.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (12 - 15
Οκτωβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο
εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες
(12 - 15 Οκτωβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση
που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή
σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα https://minex.izfas.com.tr/en . Λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι
εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο
μέχρι
τις
3.09.2021
στο
email thessaloniki@trade.gov.tr.

Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (19 - 22
Οκτωβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες
ημερομηνίες (19 - 22 Οκτωβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών).
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν
λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα
πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες
πληροφορίες
και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα https://packagingfair.com/en/ . Λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι
εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο
μέχρι
τις
08.10.2021
στο
email thessaloniki@trade.gov.tr.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2021
Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του
ΟΑΕΔ έτους 2021, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι φέτος ξεκινάει η διαδικασία
νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ
Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Το ύψος του ειδικού
εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 508,20 € έως 1.016,40 € και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου
κάθε έτους.
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου,
ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του
οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών,
ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και
βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου, του χορευτή μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές
οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων. Δικαιούχοι είναι επίσης και οι
συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2021, που κατά το έτος 2020 ασκούσαν ένα από τα
παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2021, εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης
που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €. Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται
συνταξιούχοι από 11/9/2021 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξης τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να
υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2021 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.
Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ.
Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2021 ανά επάγγελμα:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

Ημερομίσθια 2020

€

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

95-210

752,14

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

50-210

711,48

Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες

50-210

711,48

Καπνεργάτες

50-210

711,48

Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

50-210

508,20

Υποδηματεργάτες

50-210

508,20

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

50-230

711,48

Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

70-210

508,20

Ηθοποιοί

50-210

508,20

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

50-210

508,20

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

50-210

508,20

Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

50-210

508,20

Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

50-210

508,20

Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 από
508,20
1/10 -31/12

Σμυριδεργάτες

50-240

1.016,40

Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου

50-210

508,20

Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

508,20

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων
50-210
κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

508,20

ΚΛΑΔΟΣ

Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema

Νέος κύκλος προγραμμάτων eLearning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Έναρξη Οκτώβριος 2021
Η διά βίου μάθηση είναι μια ακόμα πρόκληση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην οποία ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα
και όραμα. Τα πάνω από πενήντα elearning προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΟΠΑ έχουν ως
στόχο να προάγουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων μέσω σύγχρονων και
καινοτομικών μεθόδων κατάρτισης, ενώ το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων αυξάνεται συνεχώς ανταποκρινόμενο στις
αναφυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται από καθηγητές και διδάσκοντες του Ιδρύματος
και εκπαιδευτές με υψηλή ειδίκευση και πολύχρονη διδακτική εμπειρία. Για όσους θέλουν να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες και να
διευρύνουν τις γνώσεις τους με ευελιξία στον τρόπο και το χρόνο μελέτης, τα προγράμματα του ΟΠΑ είναι ιδανικά.
Τα προγράμματα εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
•
Μάρκετινγκ & Πωλήσεις
•
Μάνατζμεντ & Στρατηγική
•
Τεχνολογίες Πληροφοριών
•
Χρηματοοικονομικά & Λογιστική
•
Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
•
Επιχειρηματικότητα
Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του
προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν.
Δηλώσεις Συμμετοχής στα προγράμματα eLearning σειράς Οκτωβρίου 2021 γίνονται δεκτές έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.
Γνωρίστε όλα τα eLearning προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ στο elearning.aueb.gr
Μάθετε περισσότερα πατώντας εδώ

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση – 14th World
Energy Congress And Expo

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση – «Agriculture, seed raising,
saplings and dairy industry fair»

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην
Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 13 - 15 Οκτωβρίου 2021
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «
INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND EXPO »
από την εταιρία Domino Fuarcılık A.Ş και στην Τουρκία– στο
Antalya Center – με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου
φορέα
εξαγωγής.
Στην
έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών
που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Εταιρείες
παραγωγής
ενέργειας,
διανομής
και
εμπορίας,
Επενδυτές,
Ακαδημαϊκοί,
Διαχειριστές
ενέργειας.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση
από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας
ενημερώνει ότι, στις 05-09 Οκτωβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση AGRICULTURE,SEED
RAISING, SAPLINGS AND DAIRY INDUSTRY FAIR» από την
εταιρία «TUYAP BURSA FUARCILIK A.S ”και στην Τουρκία- BURSA
– στο
Bursa International Fair and Congress
Center –
«AGRICULTURE,SEED RAISING, SAPLINGS AND DAIRY
INDUSTRY FAIR Natural Stone & Technologies Fair» με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: Τεχνολογίες θερμοκηπίου, Νερό
και αρδευτικά συστήματα, Γεωργικά φάρμακα, Σπόρους προς σπορά,
φυτεία και φυτοκομία, Οικολογική γεωργία, Γάλα και γαλακτοκομικά
προϊόντα, Αγρότες, Κτηνοτρόφοι, Αγροτικές επιχειρήσεις, Διανομείς
εξοπλισμού κτηνοτροφίας. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (12 - 15
Οκτωβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο
πρόγραμμα
και
ταξιδέψουν
στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (12 - 15 Οκτωβρίου 2021)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν
οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα https://www.worldenergy-congress.com/#
.
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται
να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες
που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό
του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από
τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να
επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο
μέχρι τις 04.10.2021 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr.

Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 04 - 07 Οκτωβρίου
2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (04 - 07 Οκτωβρίου
2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για
περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα https://www.burtarim.com/en/
. Λόγω
αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι
εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό
του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία
της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση
πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν
το
αργότερο
μέχρι
τις
27.09.2021
στο
email thessaloniki@trade.gov.tr.

Επιχειρηματική Αποστολή από την Τσεχία
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε
συνεργασία με την Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας
και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου Enterprise Greece, θα υποδεχθεί την
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00
Επιχειρηματική Αποστολή από την Τσεχία, στο ΕΒΕΑ
(Ακαδημίας 7, 6ος όροφος). Η εν λόγω Αποστολή
αποτελείται από μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Νανοτεχνολογίας της Τσεχικής Δημοκρατίας στην
Αθήνα (www.nanoasociace.cz/en) με επικεφαλής τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Jiri Kus. Την Αποστολή θα
συνοδεύσει η Υφυπουργός. Βιομηχανίας και Εμπορίου,
κα Silvana Jirotková
.
.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική
εκδήλωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν b2b
συναντήσεις
μεταξύ
ελληνικών
και
τσεχικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
νανοτεχνολογίας. Μπορείτε να δείτε την αναλυτική
λίστα των εν λόγω επιχειρήσεων πατώντας εδώ
.
.
Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε
στην εκδήλωση και να πραγματοποιήσετε b2b
συναντήσεις, όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το
Δελτίο Συμμετοχής εδώ
.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210 3382342, 210
3382466 - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ
.
.
*Σημειώνεται ότι γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική.

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης για
την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού
προσωπικού για τις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ
Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, αναρτήθηκαν οι
προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη
έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ
σχολικού έτους 2021-2022. Οι υποψήφιοι μπορούν να
δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης
που υπέβαλαν.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής
ένστασης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από την
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 21
Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.
Η υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης γίνεται
αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmatiesekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholonepas-matheteias-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση
→ Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Εκπαιδευτές
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ
(επιλέγετε το πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ)
Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τη διαδικασία υποβολής και
αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων καθώς και
την
υποβολή
ενστάσεων
μέσω
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια,
την αξιοκρατία και την ταχύτερη και απρόσκοπτη
εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον
ιστότοπο του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.oaed.gr

15.000 ευρώ σε 4.000 νέους για δημιουργία start-ups, μέσω
Google
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (09.09.2021):
«Η αναβάθμιση δεξιοτήτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την
Ελλάδα και γι αυτό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προωθεί άμεσα μια ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα
αυτό. Παράλληλα ενεργοποιεί νέα προγράμματα κατάρτισης με
έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα». Αυτό
δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής
Χατζηδάκης από το βήμα του συνεδρίου SkillUp Forum που
διοργανώνει ο ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος παρουσίασε τη νέα
συνεργασία του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου με τη Google Ελλάδας
για την κατάρτιση νέων ανέργων στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα.
Δράση που συνδέεται με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την
προώθηση νέων ανέργων στην αυτοαπασχόληση μέσω της
δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων (start–ups), με την ενίσχυση της
κάθε start–up με 15.000 ευρώ.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, «Το πρόγραμμα αυτό
έχει μια βασική διαφορά σε σχέση με άλλα προγράμματα του
παρελθόντος. Δεν είναι «λεφτά στον αέρα», καθώς γίνεται σε
συνεργασία με έναν διεθνή κολοσσό όπως η Google, με τεράστια
εμπειρία στα θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων κα ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας. Στηρίζουμε στην πράξη τους ανέργους που
έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και αναζητούν τα μέσα για να την
υλοποιήσουν. Γι’ αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι η πρωτοβουλία αυτή
θα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στη νέα γενιά».
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε ότι: «Ο
ΟΑΕΔ συνεχίζει, με εξωστρέφεια, να επενδύει στον άνθρωπο, στην
ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην δημιουργία νέων
επιχειρήσεως και νέων θέσεων εργασίας. Με οδηγό τα επιτυχημένα
προγράμματα που υλοποιήσαμε το τελευταίο έτος, ξεκινάμε ένα νέο
κύκλο καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και επιχειρηματικότητας για
την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας».
Η Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης Πέγκυ
Αντωνάκου υπογράμμισε ότι: «Μέσα από την πλατφόρμα Grow
Greece with Google, εκφράζεται ρητά η δέσμευση της εταιρείας να
συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ανάκαμψη και
ανάπτυξη της Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές
δεξιότητες. Πιστεύουμε επίσης πως η τεχνολογία που απαιτεί η
εποχή μας είναι εδώ για όλους μας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το
επίπεδο των γνώσεών μας. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα, βοηθάει
ανθρώπους μέχρι 45 ετών, να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια
και ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν
τη δική τους επιχείρηση. Έτσι, τους δίνεται μια πρώτη ή ακόμη και
μια δεύτερη ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, διεκδικώντας
ένα καλύτερο μέλλον».
Πληροφορίες για το πρόγραμμα
Το νέο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε 4.000 ανέργους έως
45 ετών να αποκτήσουν τις κατάλληλες ψηφιακές και επιχειρηματικές
δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δική τους
βιώσιμη επιχείρηση.
Στόχος είναι να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της
επιχειρηματικότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί στη σημερινή,
ψηφιακή εποχή, μέσω δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας
35 ωρών, ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη δική τους
επιχείρηση αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία.
Καλύπτονται θέματα όπως δημιουργία ταυτότητας της επιχείρησης,
διαχείριση της αγοράς, εδραίωση της επιχείρησης στο διαδίκτυο,
προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών κ.α.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα
λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Google. Η
ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων συμμετοχής θα ανακοινωθεί
σύντομα.
Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης και
πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα αίτησης
για το νέο πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην
ψηφιακή οικονομία, που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ. Στόχος της
12μηνης δράσης θα είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 4.000
ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων και το
ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων θα ανέρχεται σε
14.800 €. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν από τον
ΟΑΕΔ στο επόμενο διάστημα.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση FRUIT ATTRACTION 2021, στη Μαδρίτη, Ισπανία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) έχουν προβεί
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμμετέχουν στη διεθνή έκθεση FRUIT ATTRACTION 2021 που θα
πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο IFEMA- Feria de Madrid στη Μαδρίτη στην Ισπανία, την
οποία διοργανώνει η εταιρεία ΔΕΘ- HELEXPO Α.Ε. (αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης του project FRESKON GREECE στην εν
λόγω έκθεση). Η Δ.Ε. FRUIT ATTRACTION αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα του παγκόσμιου τομέα των
οπωροκηπευτικών.
Η έκθεση καλύπτει κάθε τμήμα των επιχειρήσεων που παρέχουν φρέσκα προϊόντα (φρούτα και λαχανικά), οι συμμετέχοντες είναι
από όλες τις αγορές του κόσμου και προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της αγοράς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
κλάδου σε κάθε επίπεδο. Η διοργάνωση του 2019 φιλοξένησε 1.770 εκθέτες. Συμμετείχαν 750 ξένες εταιρείες οι οποίες
προέρχονταν κυρίως από τη Ευρώπη αλλά και αυξημένος αριθμός συμμετεχόντων από την Αμερική και την Αφρική.
Η έκθεση αναπτύσσεται σε 8 περίπτερα και καταλαμβάνει 55.000 τ.μ. όπου συμμετέχουν προμηθευτές φρούτων και λαχανικών,
εταιρείες με υλικά συσκευασίας και ετικέτας, μεταφορές, logistics, λιπάσματα και παροχή υπηρεσιών. Σύμφωνα με την πολιτική της
διοργάνωσης για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων των οπωροκηπευτικών εταιρειών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και άλλων
εκτός Ε.Ε. αγορών, η Fruit Attraction 2021 θα φιλοξενήσει ως Guest Importing Countries, την Βραζιλία και την Ουκρανία.
Η FRUIT ATTRACTION θα ενισχυθεί με το FRUIT ATTRACTION LIVE CONECT μία ψηφιακή πλατφόρμα που ενισχύει και
συμπληρώνει νέες λειτουργίες ενισχύοντας η μία την άλλη: διαχείρηση επαφών, δικτύωση, κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών,
ηλεκτρονικές συναντήσεις, βιντεοκλήσεις κλπ. Η έκθεση θα φιλοξενήσει την ενότητα Ecorganic Market αφιερωμένη σε εταιρείες
βιολογικών προϊόντων, την ενότητα Smart Agro επικεντρωμένη στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, την ενότητα Nuts Hub
αφιερωμένη στους ξηρούς καρπούς, όπως επίσης και την ενότητα των Fresh Food logistics μία διεθνή έκθεση για την εφοδιαστική,
την κινητικότητα, την πληροφορική και τη διαχείριση της αλυσίδας για τα φρέσκα τρόφιμα. Το project Freskon Greece αποτελεί μια
πρωτοβουλία της διεθνούς έκθεσης φρούτων και λαχανικών Freskon. Στόχος του project είναι η ομαδική οργάνωση και ομαδική
παρουσίαση ελληνικών εταιριών του κλάδου σε εκθέσεις του εξωτερικού μέσα από ένα ιδιαίτερο concept.
Απώτερος σκοπός η καθιέρωση της ιδέας Freskon Greece σαν αγγελιοφόρος των πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων των
ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.
Το Project Freskon Greece Θα παρουσιαστεί για τέταρτη συνεχή χρονιά στην διεθνή έκθεση φρούτων και λαχανικών Fruit
Attraction η οποία θα διεξαχθεί 5 έως 7 Οκτωβρίου 2021 στην Μαδρίτη. Είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας θα συμμετέχει στη μεγάλη αυτή έκθεση για τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά στην Ισπανία, δίνοντας τη δυνατότητα
σε νέους αλλά σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα, να κάνουν
ουσιαστικές επαφές και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης έχουν εξασφαλίσει την ενοικίαση ενιαίου προνομιακού
χώρου 56 τ.μ. για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας και παρέχουν:
- Κατασκευή περιπτέρου ειδικού σχεδιασμού
-Βασικός εξοπλισμός περιπτέρου ( info, τραπέζια, καθίσματα, αποθήκη, ψυγείο, καφετιέρα με τα απαραίτητα αναλώσιμα,
κρεμάστρα, ράφια, εκτυπώσεις, εκθετήριο, φωτισμός, πρίζα, σε επαρκή αριθμό που να καλύπτουν τις ανάγκες των εκθετών)
-Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαριότητα)
-Καταχώριση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης
-Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων έως 50 kg στο περίπτερο του εκθέτη. Η συγκέντρωση των εκθεμάτων από Ελλάδα για την
αποστολή τους στον εκθεσιακό χώρο θα γίνει από συγκεκριμένο σημείο και δεν περιλαμβάνει την επιστροφή εκθεμάτων στην
Ελλάδα
-Πρόσκληση Αγοραστών για επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας και συντονισμός στοχευμένων συναντήσεων σύμφωνα με
το προϊόν του κάθε εξαγωγέα
-Καταχώρηση στον κλαδικό τύπο για τη συμμετοχή της FRESKON GREECE στην FRUIT ATTRACTION
-Δημοσίευση δελτίου τύπου σε διεθνή μέσα
-Aποστολή news letter στη διεθνή βάση δεδομένων της FRESKON
-Υποστήριξη Εκθετών για την εύρυθμη λειτουργία της ομαδικής συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
-Κατάλογος πρόσθετων τεχνικών παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη
-Παροχή στοιχείων για την αγορά της Ισπανίας
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της ΠΚΜ και του ΠΤΑ ΚΜ στην έκθεση, παρακαλούμε τα μέλη του
ΒΕΘ που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της ΠΚΜ και του ΠΤΑ ΚΜ, να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους (βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) στα e-mail: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr το
συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για
την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής
Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα. Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, 2313330052 κα.
Μαρία Ελευθεριάδου και 2313330395 κ. Γεώργιος Γκανάτσιος.

Focus Business Turkey September 2021
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη

απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Focus

Business Turkey Σεπτέμβριος 2021 που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Το δελτίο περιέχει
ειδήσεις για την οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για τις περιφέρειες. Δείτε το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο.

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση – 8η Διεθνή έκθεση αξεσουάρ και προϊόντα κατοικίδιων
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 21 - 24 Οκτωβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «INTERNATIONAL PET PRODUCTS, MATERIALS AND ACCESSORIES SUPPLIERS » από
την εταιρία Ulusal Fuarcılık Org. Tic. Ltd. Şti. και στην Τουρκία- ISTANBUL – στο İstanbul Expo Center - με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς: Κτηνίατροι, κτηνιατρικές κλινικές, αγροκτήματα, δήμοι, καταστήματα κατοικίδιων, ξενοδοχεία κατοικίδιων και
κυνοκομεία.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι
όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (20 - 23 Οκτωβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής
ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (20 - 23 Οκτωβρίου 2021)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://petfuari.com/eurasia/en/ .
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το
λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την
τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 08.10.2021 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr.

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση – Marble Block and Construction Machinery Fair

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 20 - 23 Οκτωβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «Marble Block and Construction Machinery Fair» από την εταιρία από την εταιρία Tuyap Bursa
Fair Organization Inc. και στην Τουρκία- BURSA – στο Bursa International Fair and Congress Center – με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους
τομείς: Μαρμάρου, φυσικής πέτρας και μηχανημάτων .
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι
όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (19 - 22 Οκτωβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής
ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (19 - 22 Οκτωβρίου 2021)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες,
θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.blokmermerfuari.com/en/ .
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι 08.10.2021 τις στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr.

Παράταση μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις στις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ
Εκπαίδευση σε 33 ειδικότητες υψηλής ζήτησης με αμειβόμενη πρακτική άσκηση
Παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή
μαθητών και μαθητριών στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22, σε 33
ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αμειβόμενη μαθητεία σε εργασιακό χώρο.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ)
του ΟΑΕΔ
Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με τη μάθηση σε εργασιακό χώρο σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές
γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν
θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.
Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα μαθητείας σε εργασιακό χώρο για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).
Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σπουδές σε 33 ειδικότητες.
Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ:
• Πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα με αμοιβή και ασφάλιση
• Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
• Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
• Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
• Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
• Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
• Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.
•
Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2021-22 είναι οι εξής:
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Αισθητικής Τέχνης
Αργυροχρυσοχοΐας
Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
Βοηθών Φαρμακείου
Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
Επεξεργασία Γούνας
Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής
Κομμωτικής Τέχνης
Κτιριακών Έργων
Μαγειρικής Τέχνης
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Ξυλουργών – Επιπλοποιών
Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων
Τεχνιτών Αμαξωμάτων
Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
Υφάσματος – Ένδυσης
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Ωρολογοποιίας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/mathitia

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)

MEAT &GRILL
Πόλη: Αθηνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr,

3ο YACHTING FESTIVAL
Πόλη: Ψηφιακά στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Mact Expo
Center, Αθήνα
Ημερομηνία: 6-9/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Yachting & θαλάσσιου τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/

DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr

8Η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164 Email:
info@leaderexpo.gr

FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα:Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων
Πληροφορίες: 0335980001616153768..pdf
(supplychainexpo.gr)
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού
κλάδου της χώρας
Πληροφορίες: Site: https://buildexpogreece.com/
TTGW 2020
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/ 10/2021
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site:http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
SECUREXPO, ENDELEX & SMART HOME Expo
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Κτιριακού Αυτοματισμού,
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δικτύων
Πληροφορίες: www.securexpo.eu , www.indelexsmarthomexpo.eu
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΝΟΥ
Πόλη: Αθήνα, Mact Media Group
Ημερομηνία: 21-24 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού –
Γαστρονομίας & Οίνου
Πληροφορίες: https://ttgw.gr/
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 05-07/11/2021
Εκθέματα: Μηχανήματα και τεχνολογίες επεξεργασίας
μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομηχανική
υπεργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://metalmachinery.gr/

Διεθνείς Εκθέσεις

31η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ HOME & KITCHENWARES
Πόλη: Κωνσταντινούπολη ,Tuyap Fair Exhibition Center
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: είδη κουζίνας
Πληροφορίες: site: https://10times.com/zuchex, e-mail:
marketing@e.zuchex.com
“EVTEKS 2021 26th Istanbul International Home Textiles
Exhibition”
Πόλη: Istanbul Expo Center Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-24 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Λευκά είδη, είδη δαπέδου, ταπετσαρίες, πρώτες ύλες
και αξεσουάρ σπιτιού
Πληροφορίες: site: https://www.cnrevteks.com/index-en.html email: atina@trade.gov.tr
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
GOURMET SELECTION
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 26-27 /9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: https://www.tradefairdates.com/GourmetSelection-M2931/Paris.html
ASIA FRUIT LOGISTICA 2021
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center του Χονγκ
Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 28-29/9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: www.asiafruitlogistica.com/tickets
POLAGRA
Πόλη: Πόζναν, Πολωνία
Ημερομηνία: 4-6 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση φαγητού
Πληροφορίες: https://www.polagra.pl/en
ISTANBUL JEWELRY SHOW
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 7-10 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Κοσμήματα
Πληροφορίες: Istanbul Jewelry Show
IT-SA
Πόλη: Νυρεμβέργη
Ημερομηνία: 12-14 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: ΙΤ Ασφάλεια
Πληροφορίες: site: https://www.it-sa.de/en, τηλ: 210 6410405
"TURKISH SHIPPING OUTLOOK REPORT 20/21"
Πόλη: Viaport Marina, Τουρκία
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Τομέα Θαλάσσιων Μεταφορών
Πληροφορίες: site: : TURKISH SHIPPING OUTLOOK REPORT
2020/2021 – Türk Armatörler Birliği (armatorlerbirligi.org.tr) τηλ:
+90 543 696 2098 email: esin.aslihan@informa.com

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
14TH WORLD ENERGY CONGRESS AND EXPO
Πόλη: Αττάλεια, Τουρκία
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση ενέργειας
Πληροφορίες: https://www.worldenergy-congress.com/#

BEAUTYISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Καλλυντικά, είδη ομορφιάς
Πληροφορίες: site: www.beauty-istanbul.com
NATURAL STONE & TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 13 - 16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Φυσικής Πέτρας και Τεχνολογιών
Πληροφορίες: site: https://minex.izfas.com.tr/en
ALUEXPO 2021 –7Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 14-16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: τεχνολογία, μηχανήματα και προϊόντα αλουμινίου
Πληροφορίες: site: https://aluexpo.com/home-en/

VIETNAM ELEVATORS EXPO
Πόλη: Ho Chi Minh City, Βιετνάμ
Ημερομηνία: 2-4/12/2021
Εκθέματα: ανελκυστήρες και εξαρτήματα αυτών
( επιτρέπεται και η ηλεκτρονική συμμετοχή )
Πληροφορίες: site: http://elevatorexpo.com.vn ,τηλ: (84)
904811648 ,e-mail: minhchau@exdesign.com.vn
ARTIZIANO IN FIERA 2021
Πόλη: Μιλάνο- - Ιταλία
Ημερομηνία: 04-12/12.12.2021
Εκθέματα: προϊόντα χειροτεχνίας
Πληροφορίες: site:
https://landingaflive.artigianoinfiera.it/2021/indexen.html?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_campaign=ap
ertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta , e-mail:
info@artigianoinfiera.it

Παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας21/09/2021
Την Tρίτη
21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:30 θα
πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2021. Την εκδήλωση μπορείτε
να παρακολουθήσετε διαδικτυακά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
https: //bit.ly/exostrefeia2021

iENA 2021
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 4-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.german-fairs.gr/allesektheseis/iena/ , www.iena.de , τηλ: 210 6419021, e-mail:
s.theofanidou@ahk.com.gr
WIN – EURASIA
Πόλη: Tüyap Fair, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Συστήματα αυτοματισμού, ενέργεια ηλεκτρονικές
τεχνολογίες, λύσεις logistics, management, τεχνολογίες
συγκόλλησης και κοπής
Πληροφορίες: site: https://www.win-eurasia.com/en τηλ:
+90 212 334 69 00
FOOD- TECH EURASIA FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20 - 23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων, μηχανήματα επεξεργασίας και
τεχνολογίας τροφίμων και αποθήκευση logistics
Πληροφορίες: site: https://www.foodtecheurasia.com/en/

PACKAGING INDUSTRY FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20 - 23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Μηχανήματα, παραγωγή, υλικά, τεχνολογίες, και
αποθήκευση
συσκευασιών
logistics
Πληροφορίες:
https://packagingfair.com/en/

MARBLE BLOCK AND CONSTRUCTION MACHINERY
FAIR
Πόλη: Bursa, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Μάρμαρο, φυσική πέτρα
Πληροφορίες: https://www.blokmermerfuari.com/en/

INTERNATIONAL PET PRODUCTS, MATERIALS AND
ACCESSORIES SUPPLIERS
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 21 - 24 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση κατοικίδιων
Πληροφορίες: https://petfuari.com/eurasia/en/

1ο
Συνέδριο
AGRIBUSINESS»

Αγροτικής

Οικονομίας

«SERRES

To
1ο
Συνέδριο
Αγροτικής
Οικονομίας
«SERRES
AGRIBUSINESS» συνδιοργανώνει το Επιμελητήριο Σερρών με
την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών από την Παρασκευή 24 έως και
την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 στο Επιχειρηματικό Κέντρο
SEREXPO
«ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΚΛΑΣ»
(πρ.
Στρατόπεδο
Κολοκοτρώνη, ΣΕΡΡΕΣ).
Παρασκευή 24/09: 18.00-21.00 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
& ΟΙΝΟΣ
Σάββατο 25/09: 11.00-15.00 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)
Κυριακή 26/09: 11.00-14.00 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ –
ΣΕΡΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩ
Το Συνέδριο τελεί υπό την ΑΙΓΙΔΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ και του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.
*Σημειώνεται ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
προστασίας από τον COVID-19.Για την καλύτερη εξυπηρέτησή
σας, παρακαλείστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα:
2321099732 και 2321099726 (εργάσιμες ημέρες και ώρες: 08:00 –
16:00).
Πανελλήνιο Συνέδριο για τα City Logistics & Τελετή Βράβευσης
Εργασιών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος
Τσαμπούλας» 2020 & 2021 - 2 Οκτωβρίου 2021
Το Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως 17:00 στην
Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα LOBBY METROPOLITAN EXPO στο
Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα
πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές
Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) και η Τελετή Βράβευσης
των καλύτερων εργασιών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «
Δημήτριος Τσαμπούλας » για τα έτη 2020 & 2021. Το Συνέδριο και η
Τελετή Βράβευσης καθώς και η έκθεση θα μεταδοθούν και μέσω
Livestreaming πλατφόρμας. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την
συμμετοχή σας, αναφέροντας την προτίμησή σας για φυσική ή
απομακρυσμένη
συμμετοχή,
το
συντομότερο
δυνατόν,
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη συνημμένη φόρμα
συμμετοχής στην γραμματεία του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Για να δείτε το
προσωρινό πρόγραμμα πατήστε εδώ Για να βρείτε τη φόρμα
συμμετοχής πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε την διεύθυνση: https://www.eesym.gr/

Επιχειρηματικά Νέα

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: Κατάθεση
στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την
εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Ομοσπονδιακές Γερμανικές Εκλογές – Πιθανές Οικονομικές Αλλαγές με την εκλογή νέας Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης»
-«Eπιχειρηματικές Εξελίξεις στη Γερμανία – Αγωγές δις ευρώ για τον γερμανικό χρηματοοικονομικό κολοσσό Alliaz (ALVG.DE.)»
Πιο συγκεκριμένα:
Είκοσι πέντε (25) αγωγές έχουν καταθέσει εναντίον της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας «Allianz – ALVG.DE» διάφοροι
επενδυτές διεκδικώντας αποζημιώσεις ύψους έως και 6 δις δολαρίων. Όπως αποκαλύπτεται από αρκετά δημοσιεύματα του
γερμανικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, οι γερμανικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική
εταιρεία της χώρας μετά τη κατάρρευση κάποιων αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων της. Η κίνηση αυτή αυξάνει τη πίεση στην
ασφαλιστική εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει ήδη ένα πλήθος αγωγών από επενδυτές για τα «Structured Alpha Funds» και σχετικές
έρευνες από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης-Department of Justice-DOJ και την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(Securities and Exchange Commission – SEC). Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές
κεφαλαίων παγκοσμίως με 2,4 τρις ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, μέσω της «Pimco – Investment Management
Company – Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων» και της «Allianz Global Investors», η οποία διαχειρίστηκε τα κεφάλαια
που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Η έρευνα της γερμανικής χρηματοπιστωτικής ρυθμιστικής αρχής «BaFin» αφορά σε
πολλά τμήματα του ιδρύματος, δήλωσαν διάφορες πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς η σχετική έρευνα βρίσκεται
σε εξέλιξη. Οι αξιωματούχοι της ΒaFin εξετάζουν το βαθμό στον οποίο στελέχη της Allianz εκτός του τμήματος αμοιβαίων κεφαλαίων
είχαν γνώση ή συμμετείχαν σε γεγονότα που οδήγησαν τα αμοιβαία κεφάλαια να συσσωρεύσουν ζημίες δις δολαρίων. Η έρευνα
βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση διερεύνησης γεγονότων και εμπλέκει πολλά άτομα, αλλά είχε επιταχυνθεί από τότε που η
Allianz ανακοίνωσε την έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, την 1η Αυγούστου τ.έ. Η ασφαλιστική εταιρεία δήλωσε
τον περασμένο μήνα ότι είχε επανεκτιμήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα κεφάλαια μετά την προσέγγιση από το Αμερικανικό
Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το θέμα θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά τα μελλοντικά οικονομικά
της αποτελέσματα. Οι διάφορες έρευνες και αγωγές περιστρέφονται γύρω από τα «Structured Alpha Funds» της «Allianz Global
Investor», τα οποία απευθύνονταν σε αμερικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία για εργαζόμενους όπως οι δάσκαλοι και οι υπάλληλοι του
μετρό. Τα κεφάλαια προωθήθηκαν επίσης και σε ευρωπαίους επενδυτές. Μετά τη κατακόρυφη πτώση στις αγορές που προκάλεσε η
υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, τα κεφάλαια έπεσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 80% ή και περισσότερο. Οι
απώλειες ήταν τόσο ακραίες που η Αllianz έκλεισε τον Μάρτιο 2020 δύο αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία στο τέλος του 2019 είχαν αξία
2,3 δις δολάρια. Οι απώλειες σε άλλα έκαναν ορισμένους επενδυτές να αποσύρουν ό,τι είχε απομείνει από τα χρήματά τους. Οι
επενδυτές έχουν πλέον καταθέσει 25 αγωγές διεκδικώντας αποζημιώσεις ύψους έως και 6 δις δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η
Allianz παρέκκλινε από την στρατηγική της για τη παροχή καθοδικής προστασίας για τις καταρρεύσεις των αγορών. Οι δικηγόροι
βέβαια της εταιρείας δήλωσαν ότι οι επενδυτές ήταν έμπειροι και γνώριζαν τους κινδύνους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφο με θέμα
«Βιομηχανία μόδας στην Ισπανία: Η Inditex σημειώνει ιστορικά υψηλά το β’ τρίμηνο 2021»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-madrid@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε Ενημερωτικό δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
01/10/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΩΝ"
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΥ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606
29/09/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2310381080 2310381074

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

29/09/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ
1,5
TΟΝ
ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΛΙΘΙΟΥ
48V/20AH
ΤΗΛ.
2310381080 2310381074
04/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
Φ.Υ.Κ.
(ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ)
ΤΗΛ.
2310381080
2310381074
04/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΤΗΛ. 2310381080 2310381074

424 ΓΣΝΘ
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1/11/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΤΗΛ. 2313 307190

Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

579

1/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
ΤΗΛ. 2695360606

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

580

18/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2413504379

Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

581

14/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΜ ΤΗΛ. 2413504379

Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

573

574

575

576

577

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

•
•

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.

