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ΒΕΘ: Ανάσα για τους
επιχειρηματίες οι εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ανάσα χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης

τα

μέτρα

που

εξήγγειλε

ο

πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το
βήμα του Thessaloniki Helexpo Forum.
«Οι μειώσεις φόρων και εισφορών, η επιδότηση
της

απασχόλησης,

ρευστότητας

καθώς

αναμφίβολα

και

η

παροχή

αποτελούν

θετικές

εξελίξεις για το ελληνικό επιχειρείν που περνά δια
πυρός

και

σιδήρου

για

να

επιβιώσει.

Οι

εξαγγελίες του πρωθυπουργού αναμένεται να
αποτελέσουν τη «γέφυρα» για το ασφαλές, με
μικρότερο κόστος, πέρασμα από την κρίση που
έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός σε μια διαφορετική,
ίσως, κανονικότητα, μέχρι την αργοπορημένη
εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Αναστάσιος Καπνοπώλης.
«Αδιαμφισβήτητα απαιτούνται γενναία μέτρα,
διαρκείας για τους επιχειρηματίες. Θα θέλαμε να
ακούσουμε για παράδειγμα για την κατάργηση
του Φόρου Επιτηδεύματος, για τη μείωση του
ΕΝΦΙΑ, για μείωση της φορολογίας, ίσως δεν
έβγαινε ο

λογαριασμός επί

του παρόντος,

ωστόσο διαφαίνεται, μετά από καιρό, διάθεση
στήριξης του ιδιωτικού τομέα και της μεσαίας
τάξης

καθώς

ελαφρύνσεων,

και
γεγονός

προοπτική
που

μας

μόνιμων
κάνει

να

αισιοδοξούμε πως θα υπάρξουν και άλλα θετικά
μέτρα,

προσαρμοσμένα

διαμορφώνονται
υγειονομικής
Καπνοπώλης.

λόγω
κρίσης»

στις

ανάγκες

της

πρωτόγνωρης

καταλήγει

ο

που
κ.

Τεύχος No 38

9.200 επιταγές μετατροπής της επιδότησης
ανεργίας σε επιδότηση εργασίας με επιχορήγηση 80% για
επιχειρήσεις και κατώτατο μισθό 830 € για ανέργους
Από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 ξεκίνησαν οι αιτήσεις
επιχειρήσεων για 9.200 νέες θέσεις εργασίας με κατώτατο μισθό 830
€ και επιδότηση 80% (ανώτατο όριο τα 830 € μηνιαία) για την
πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων όλων των ηλικιών, στο πλαίσιο
του αναβαθμισμένου και ενισχυμένου «Προγράμματος μετατροπής
της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της
επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Δηλαδή, για κάθε
πρόσληψη, το ελάχιστο ποσό της επιχορήγησης των εργοδοτών
ανέρχεται σε 826 € μηνιαία και σε 11.564 € ετήσια. Το πρόγραμμα
επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
προσλαμβάνουν
επιδοτούμενους
ανέργους
με
«επιταγές
επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ωφελούμενοι είναι οι
άνεργοι τακτικής επιδότησης στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον
το 50% της επιδότησής τους, καθώς και στους επιδοτούμενους
μακροχρόνια ανέργους, που αποφασίζουν να μετατρέψουν το
επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά
εργασίας». Στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτουργίας, των κινήτρων
και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος που είχε καλύψει
μόνο 800 από τις 10.000 θέσεις από το 2017, η τροποποίηση του
προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:
•
Καθορίζονται στα 830 ευρώ το μήνα οι ελάχιστες
ακαθάριστες αποδοχές των ανέργων που προσλαμβάνονται (περίπου
700 € καθαρά)
•
Αυξάνεται στο 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους η ανώτατη μηνιαία επιδότηση των επιχειρήσεων, έως τα 830
ευρώ. Δηλαδή, η ανώτατη επιδότηση για την πρόσληψη ενός
επιδοτούμενου ανέργου υπερδιπλασιάζεται
•
Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε εργοδότες που
απασχολούν έως 10 άτομα, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους
τους εργοδότες, ανεξάρτητα από τον αριθμό του προσωπικού τους
•
Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε επιδοτούμενους
μακροχρόνια ανέργους στους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2
μήνες επιδότησης, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους
επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους
•
Απλουστεύεται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία αίτησης και
πρόσληψης ανέργων για τις επιχειρήσεις
•
Μετατρέπεται σε ηλεκτρονική η διαδικασία αίτησης και
κατάθεσης δικαιολογητικών για την είσπραξη της επιχορήγησης από
τις επιχειρήσεις
•
Καταργείται η 3μηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπικού
μετά το τέλος της 12μηνης επιχορήγησης.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 71.293.000 €
και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ. Στην επιχορήγηση του
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και
τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ: έως 21 Σεπτεμβρίου οι
αιτήσεις
Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τις
επιχειρήσεις-μέλη του ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιδότησης μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συνολικού ύψους
150.000,000 ευρώ, που έχουν πληγεί λόγω COVID-19 και
έχουν την έδρα τους στην Κεντρική Μακεδονία.
Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το
πρόγραμμα για όλες τις επιχειρήσεις, διαπιστώνεται τις
τελευταίες ημέρες ιδιαίτερος ζήλος και παραπληροφόρηση
από επιτήδειους με βασικό σκοπό να εξαπατήσουν τους
επιχειρηματίες και να αποκομίσουν οι ίδιοι με παράτυπο και
καταχρηστικό τρόπο ίδια οφέλη.
Είναι εντελώς ξεκάθαρο από την πρόσκληση ότι η διαδικασία
της αξιολόγησης είναι η απόλυτη συγκριτική κατάταξη,
ανάλογα με την βαθμολογία που λαμβάνει κάθε σχέδιο και η
τελική εγκριτική απόφαση θα περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις
που η βαθμολογία τους θα εξαντλήσει την συνολική Δημόσια
Χρηματοδότηση των 150 εκ. €, με αποτέλεσμα ο
υπολογισμός της βαθμολογικής βάσης ένταξης πριν να
ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολών (09/10/2020) να είναι
αδύνατος. Συνεπώς προτεραιότητα υποβολής δεν έχει καμία
απολύτως σημασία.
Τέλος, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι απολύτως αντικειμενικά
και προκύπτουν αποκλειστικά από τα επίσημα φορολογικά
έντυπα κάθε επιχείρησης. Εξάλλου οποιαδήποτε
ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον
υπερσύνδεσμο (link): https :// kepa - anem . gr / wp - content
/ uploads / sites /2/2020/09/ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΙΝΗΣΗΣ_ΚΜ. xlsx
και να εξάγει απλά και εύκολα την βαθμολογία του σχεδίου
του, όσο και την επιδότηση που μπορεί να αιτηθεί.

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων για το Νέο Πιλοτικό
Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων, με
Έμφαση στις Γυναίκες
Αναρτήθηκαν την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020 στον ιστότοπο
του ΟΑΕΔ, οι
Οριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων και
Απορριφθέντων
της
αξιολόγησης
ωριμότητας
επιχειρηματικών ιδεών για το «Πιλοτικό πρόγραμμα
υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων
ηλικίας 18-29 ετών» με έμφαση στις γυναίκες. Στόχος του
προγράμματος είναι η υποστήριξη ανέργων που επιθυμούν
να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να
μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και
βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Οι επιτυχόντες θα κληθούν
στη φάση αυτή του προγράμματος να συμμετάσχουν σε
δράσεις καθοδήγησης (coaching), με απώτερο στόχο να
ενισχυθούν οι δυνατότητες τους για πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων
επιχειρήσεων.
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «Νέα &
Ανακοινώσεις» με τίτλο «Ανάρτηση οριστικών πινάκων
αξιολόγησης
ωριμότητας
επιχειρηματικών
ιδεών,
επιτυχόντων
και
απορριφθέντων
του
Πιλοτικού
Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων
Ανέργων Νέων 18-29 ετών». Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη
δυνατότητα να ενημερωθούν από τους πίνακες με τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους για την τελική
κατάταξή τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για τον
λόγο που αποκλείστηκαν.
Οι επιτυχόντες άνεργοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τους καθοδηγητές
(coaches) για την ένταξη τους στη δράση της καθοδήγησης.

Ξεκίνησε από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, η
διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 3ο
κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ
το πεδίο των δικαιούχων είναι διευρυμένο και οι επιχειρήσεις
καλούνται να υποβάλουν στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα της
περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020. Το συνολικό ύψος της
διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης έχει αυξηθεί, ώστε να
ανέλθει περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ. Στον 3ο κύκλο της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές
επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ατομικές επιχειρήσεις
χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή
μηχανή. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τον
3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
http://www.aade.gr/mybusinesssupport
έως τη Δευτέρα 21
Σεπτεμβρίου 2020.

Σε ΦΕΚ το μητρώο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις –
Προϋποθέσεις εγγραφής
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που αφορά στη σύσταση στη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών
Επιχειρήσεων – Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής
των επιχειρήσεων. Σκοπός του ειδικού μητρώου είναι: 1. H
χαρτογράφηση, παρακολούθηση, στατιστική και ποιοτική
ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας, και
2. H εν συνεχεία αξιοποίησή του για την εφαρμογή πολιτικών
που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων σε
νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων. Το
Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (εφεξής Μητρώο)
συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
τηρείται με ευθύνη της. Η ισχύς του Μητρώου εκτείνεται επ’
αόριστον, ενώ δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν
κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ,
ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην Ελλάδα.
Εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ. Δείτε
το ΦΕΚ.

Δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ για την περιβαλλοντική κατάταξη
των μεταποιητικών επιχειρήσεων (ΦΕΚ 3833 Β΄ /09-09-2020)
Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 3833 Β΄ /09-09-2020 η ΚΥΑ Αριθμ. οικ.
92108/1045/Φ.15/04.09.2020 με θέμα: « Κατάταξη στις
κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209),
των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που
προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/
Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20
του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143). Με τη νέα ΚΥΑ οι μεταποιητικές
δραστηριότητες κατατάσσονται εκ νέου, με νέα κριτήρια και όρια,
σε κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Παράλληλα,
καταργείται η ΚΥΑ με την οποία γινόταν η αντιστοίχιση των
δραστηριοτήτων αυτών σε βαθμούς όχλησης και πλέον οι
περιορισμοί χωροθέτησης που η έννοια της όχλησης δημιουργεί
στην εγκατάσταση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσω της
πολεοδομικής νομοθεσίας, μεταφέρονται στις κατηγορίες
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς μετά την κατάργηση της
ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπου στην πολεοδομική νομοθεσία
γίνεται αναφορά σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση νοείται ως
αναφορά στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Β, Α2 και Α1
αντίστοιχα. Επίσης με τη νέα ΚΥΑ τροποποιείται και το σύστημα
μοριοδότησης, το οποίο επηρεάζει την τελική κατάταξη των
δραστηριοτήτων. Δείτε το ΦΕΚ.

Ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Επιλέξιμοι
ΚΑΔ στην δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική
Μακεδονία»
Σε συνέχεια του μεγάλου πλήθους ερωτημάτων σχετικά με
τη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από
τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» και ειδικότερα
τους επιλέξιμους ΚΑΔ ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση
περιλαμβάνει αποκλειστικά τους περισσότερους από τους
ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στην λίστα που είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών
(https://www.minfin.gr/-/d-t-kodikoi-arithmoi-drasteriotetaskad-ton-kladon-pou-plettontai-apo-ten-exaplose-toukoronoiou-epikairopoiemene-lista-)
με την οποία
καθορίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στα
μέτρα στήριξης. Από το σύνολο των ανωτέρω ΚΑΔ έχουν
αφαιρεθεί για κανονιστικούς λόγους όσοι δεν συνάδουν με
την επιλεξιμότητα των διαρθρωτικών ταμείων μετά από
υπόδειξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να εγκρίνει το εν
λόγω ειδικό καθεστώς κρατικής ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι
στην εν λόγω λίστα δεν περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ που
αναφέρονται σε άλλες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
με αντικείμενο την διευκόλυνση επιχειρήσεων στις
φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Παρατείνεται έως 31/12/ 2020 η δυνατότητα προσφυγής
στο σύστημα εξ αποστάσεως εργασίας
Την παράταση της δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα
της εξ αποστάσεως εργασίας προβλέπει Κοινή Υπουργική
Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και
Υγείας, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». Σύμφωνα με
την ΚΥΑ, παρατείνεται, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020,
η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του
ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον
προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα
πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως
εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και
προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο
νέος νόμος 4722/2020
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος
νόμος 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού
Περιεχομένου
«Επείγουσες
ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς
εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν
κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄
161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλων επειγόντων ζητημάτων.». Δείτε το κείμενο του νόμου.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό
Βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2020
Ξεκίνησε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 η
διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό
εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2020, ενώ η υποβολή
αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα
ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 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-kaiasphalise/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 10/9/2020,
που κατά το έτος 2019 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω
επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του
βοηθήματος έτους 2020, εφόσον 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 11/9/2020 και μετά, ανεξάρτητα
από το ποσό της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν
προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από
11/9/2020 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις
προϋποθέσεις. Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του
ατομικού λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ. 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 .

Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση
Ο Δήμος Gotse Delchev, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και τα
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος σας προσκαλούν στην
εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου
“Support
of
Social
Enterprises
Development
and
Enhancement of Employment / SoSEDEE”, με θέμα:
«Υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας». Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM, 23
Σεπτεμβρίου 2020 στις 12:30. Εγγραφή στο σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0cJ4zz2PT3S
G5QXHm7tYIA .

Παράταση μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις στις 50
ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Εκπαίδευση σε 32 ειδικότητες
υψηλής ζήτησης με αμειβόμενη πρακτική άσκηση
Παρατείνεται μέχρι την Κυριακή, 20 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 2020-21, σε 32 ειδικότητες με υψηλή
ζήτηση στην αγορά εργασίας και αμειβόμενη πρακτική άσκηση. 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-seskholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση →
Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή
(ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 19972004 και είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Α΄ Τάξης Λυκείου. Η
αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα
πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα). Οι μαθητές των
ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ:
•
Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και
ασφάλιση
•
Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα
εργαστήρια
•
Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
•
Δικαιούνται μέχρι 30 ημέρες σπουδαστική άδεια με
αποδοχές
•
Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
•
Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό
•
Έχουν πρόσβαση σε επίδομα στέγασης και σίτισης,
εφόσον είναι δικαιούχοι.
Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το
οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που
βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική
εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-jobtraining) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος
είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές
γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 57%
του συνόλου των αποφοίτων βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό
τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες. Σε πολλές
περιπτώσεις οι απόφοιτοι παραμένουν στις επιχειρήσεις στις
οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, όσοι
βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο
αντικείμενο τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό που κυμαίνεται από
65% έως 70%.
Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2020-21 είναι οι εξής:
Αισθητικής Τέχνης, Αργυροχρυσοχοΐας, Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής , Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας, Βοηθών
Γενικής Νοσηλείας, Βοηθών Φαρμακείου, Γαλακτοκομίας –
Τυροκομίας , Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων, Γραφικών
Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου, Εγκαταστατών
Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων, Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής,
Κομμωτικής Τέχνης, Μαγειρικής Τέχνης, Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Ξυλουργών –
Επιπλοποιών, Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών,
Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) , Τεχνιτών
Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών
Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, Τεχνιτών
Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων
Αυτοκινήτου,
Τεχνιτών
Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών
Μονάδων, Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων,
Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών, Τεχνιτών Μηχανών &
Συστημάτων Αυτοκινήτου, Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων,
Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων, Υφάσματος – Ένδυσης,
Φυτοτεχνικών
Επιχειρήσεων
–
Αρχιτεκτονικής
Τοπίου,
Ωρολογοποιίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του
Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr .

Τάσεις και εξελίξεις στην αγορά εργασίας ως
εργαλείο αναζήτησης εργασίας
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως δράσεων
πληροφόρησης του «Δικτύου Πληροφόρησης και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων»,το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο
ΒΕΘ
κείμενο
πληροφόρησης
της
ενότητας
«Απασχόληση», με τίτλο «Τάσεις και εξελίξεις στην
αγορά
εργασίας
ως
εργαλείο
αναζήτησης
εργασίας», στο οποίο δίνονται πληροφορίες για
τα εργαλεία τα οποία μπορούν οι άνεργοι και οι
εργαζόμενοι να αξιοποιήσουν ώστε να παρακολουθούν
τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς εργασίας
(περιζήτητα επαγγέλματα, απαιτούμενες δεξιότητες,
πληττόμενοι τομείς εργασίας κτλ.). Στόχος είναι η
έγκαιρη και έγκυρη γνώση ανέργων και εργαζομένων
για τα επαγγέλματα που παρουσιάζουν ζήτηση την
τρέχουσα χρονική στιγμή. Επιπλέον, οι δείκτες και τα
εργαλεία που παρουσιάζονται και αξιοποιούνται στο
παρόν κείμενο είναι επικαιροποιημένοι και λαμβάνουν
υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν στην αγορά εργασίας
όπως η ένταξη και ευρεία εφαρμογή της τηλεεργασίας εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους
που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, για τους μήνες
Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων και με δεδομένο τον μεγάλο
αριθμό συμβάσεων εργασίας που έχουν τεθεί σε
αναστολή τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο των
μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
κείμενο
πληροφόρησης
της
ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο : "Αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσειςεργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται,
βάσει ΚΑΔ, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο
2020" , όπως αυτή προβλέπεται από την με αριθμ. οικ.
34236/860/7-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Παράταση μέχρι το τέλος του έτους για τη ρύθμιση
οφειλών δανειοληπτών τ. ΟΕΚ
Παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η προθεσμία
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση
αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν
από ίδια κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ), ύστερα από την αρ. 3038/59/2.06.2020
απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Κατόπιν της
δημοσίευσης της αρ. 34920/1896/4.09.2020 απόφασης
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο
ΦΕΚ 3907/τ. Β/14.09.2020, από σήμερα επαναλειτουργεί
η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων των δανειοληπτών
για ρύθμιση στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
Συγκεκριμένα, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» οι
ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες επιλέγουν
«Ρύθμιση
οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ»
και εισέρχονται στην εφαρμογή με τους κωδικούς
πρόσβασης ΤaxisNet. Στη συνέχεια ακολουθούν τις
οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό
Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».

Απονομή βραβείων σε διακεκριμένες εφευρέσεις –
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και ο Οργανισμός
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας
προκηρύσσουν
τον
4 ο.
Διαγωνισμό Απονομής Βραβείων σε διακεκριμένες
εφευρέσεις οι οποίες συνέβαλλαν ή μπορούν να
συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας (Νόμος
1733/1987
άρθρο
20,
και
ΚΥΑ14113/ΕΦΑ/3850/13.01.2003). Στο πλαίσιο αυτό, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων σύστησε Επιτροπή
Αξιολόγησης Εφευρέσεων η οποία προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία
επιλογής.
Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε τρεις κατηγορίες
εφευρετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την εφεύρεση:
1. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για λογαριασμό
Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου.
2. Ως εργαζόμενοι σε Μικρομεσαία Επιχείρηση.
3. Ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αναφέρονται ως
εφευρέτες σε Εθνικές αιτήσεις, σε Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς
αιτήσεις για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας που
συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα ως χώρα προσδιορισμού, ή
σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που
έχουν εισέλθει στην εθνική φάση. Για τη συμμετοχή πρέπει
επιπλέον να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
• κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση
Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή της
Διεθνούς αίτησης, ο εφευρέτης είχε μόνιμη κατοικία στην
Ελλάδα,
• η ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης (εφόσον
υπάρχει) ή η ημερομηνία κατάθεσης (εφόσον δεν υπάρχει
ημερομηνία προτεραιότητας) είναι μεταγενέστερη της 1ης
Σεπτεμβρίου 2015,
• η αίτηση έχει δημοσιευθεί ή το δίπλωμα έχει χορηγηθεί
μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι εφευρέτες θα πρέπει μέχρι την 30η
Οκτωβρίου 2020 να συμπληρώσουν και να καταθέσουν
στον ΟΒΙ το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του έντυπο
αιτήματος, το οποίο περιλαμβάνει:
• το ονοματεπώνυμο του εφευρέτη/εφευρετών και την
ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας,
• τον αριθμό της αίτησης χορήγησης ή του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας,
• τον τίτλο της εφεύρεσης, όπως αυτός αναφέρεται στην
αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
• αντίγραφο της δημοσιευμένης αίτησης για χορήγηση
διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Επιπλέον, και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους, μπορούν να
επισυνάπτουν, σε χαρτί ή οπτικοακουστικό υλικό,
οποιαδήποτε στοιχεία επιθυμούν να ληφθούν υπόψη κατά
την αξιολόγηση της εφεύρεσής τους, όπως: Σύντομη
έκθεση των πλεονεκτημάτων της εφεύρεσης και της
συμβολής της (ή της δυνητικής συμβολής της) στην
τεχνολογική εξέλιξη της χώρας, στοιχεία που αφορούν την
εκμετάλλευση της εφεύρεσης, καθώς και στοιχεία που
αφορούν την προστασία της εφεύρεσης διεθνώς (π.χ.
χορηγημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας).
Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται τόσο σε
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick), η δε
συμπλήρωση όλων των παραπάνω στοιχείων είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία
αξιολόγησης.
Το έντυπο της αίτησης και σχετικές πληροφορίες
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.obi.gr,
Διεύθυνση ΟΒΙ: Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος
Αμαρουσίου. Αρμόδια υπάλληλος: Γιώτα Κατσούλα, Τ: 210
6183619, Email: gkat@obi.gr .

Διαδικτυακή παρουσίαση της έκθεσης «Business and
Finance Outlook 2020» του ΟΟΣΑ
Η Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου, Γενική
Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε , προς ενημέρωση,
την πρόσκληση της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικών και
Επιχειρηματικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ (OECD Directorate
for Financial and Enterprise Affairs) για την παρακολούθηση
της παρουσίασης της έκθεσης «Business and Finance
Outlook 2020. Sustainable and Resilient Finance: Leveraging
ESG practices for long-term value» του Οργανισμού. Η
έκδοση του Business and Finance Outlook για το 2020
εστιάζει στη βιώσιμη και ανθεκτική χρηματοδότηση ιδίως σε
σχέση
με
περιβαλλοντικούς,
κοινωνικούς
και
διακυβερνητικούς παράγοντες (ESG) που αποτελούν όλο και
περισσότερο οργανική συνιστώσα των καθιερωμένων
χρηματοδοτικών εργαλείων. Η έκθεση αξιολογεί τρέχουσες
πρακτικές στο τομέα του ESG, προσδιορίζει προτεραιότητες
και δράσεις για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας στις επενδύσεις. Λαμβάνονται ιδιαιτέρως
υπόψιν οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και η ανάγκη
περαιτέρω ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του συστήματος
χρηματοδότησης, σε ό,τι αφορά τόσο το χρηματοπιστωτικό
σύστημα όσο και τους επενδυτές, προκειμένου τα οικονομικά
και κοινωνικά συστήματα να καταστούν περισσότερο
δυναμικά και ικανά να απορροφούν εξωτερικά σοκ. Η
παρουσίαση της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά,
την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου τ.έ. και ώρα 12.45-14.45
(Παρισίων). Για την παρακολούθησή της απαιτείται εγγραφή,
η οποία είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.oecd.org/finance/Sustainable-and-resilientfinance.htm . Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή
πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο
υπάλληλο,
κο
Ι.
Μπαλαμπανίδη
(210
3286010,
i.balabanidis@mnec.gr) ή την Προϊσταμένη του Τμήματος,
κα Τ. Λεονάρδου (210 3286244, tleonardou@mnec.gr) .

Virtual Business Forum & B2B meetings Ελλάδας Λιθουανίας
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΒΕΑ, o ΣΕΒ και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Enterprise Greece, εναρμονισμένοι
με τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η
πανδημία του COVID-19, θα πραγματοποιήσουν την
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00, Virtual
Business Forum & B2B meetings Ελλάδας - Λιθουανίας.
Η εν λόγω διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με την Πρεσβεία της Λιθουανίας στην Αθήνα και
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του
Βίλνιους. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των
Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις
δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της Λιθουανίας, ενώ
στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν Virtual B2B meetings
μεταξύ των Ελλήνων και Λιθουανών επιχειρηματιών. Οι 25
επιχειρήσεις από την Λιθουανία που θα συμμετάσχουν στα
B2B meetings δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής
κλάδους: ενέργεια, υλικά για έργα υποδομής, είδη υγιεινής,
ενδύματα, τρόφιμα, ΙΤ κ.ά. Η συμμετοχή στο φόρουμ είναι
δωρεάν και το κόστος συμμετοχής στα B2B meetings
ανέρχεται σε €50/επιχείρηση. Παρακαλείσθε, εφόσον
ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Business Forum, όπως
αποστείλετε συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής έως την
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020. Για οποιαδήποτε
πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (Τ. 210
3382 342, 252) και με τον ΣΕΒ (Τ. 211 500 6121).

Νέα ενότητα με τίτλο «Δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στη
Βόρεια Μακεδονία». του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου
του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
της Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια.
Στο πλαίσιο έκδοσης του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του
Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια, σχετικά με ειδήσεις
οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
στη Βόρεια Μακεδονία, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης μετά από ενημέρωση του σας ανακοινώνει τη
συμπερίληψη μιας νέας ενότητας υπό τον τίτλο «Δράσεις
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων ελληνικών
συμφερόντων στη Βόρεια Μακεδονία».
Στόχος είναι η προβολή του κοινωνικού βραχίονα του
επιχειρείν και η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως άρτια
συνδεδεμένης με το κοινωνικό γίγνεσθαι, που δημιουργεί
κοινωνική αξία μέσα από την υποστήριξη επίλυσης
κοινωνικών προβλημάτων, όπως η αντιμετώπιση της
φτώχιας, η προστασία του περιβάλλοντος, η παροχή
υπηρεσιών υγείας ή εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες προς ευπαθείς ομάδες και η εν γένει
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών κλπ.
Υπό το πρίσμα αυτό, το Γραφείο ΟΕΥ προτίθεται όπως
ανακοινώνει ή ενημερώνει μέσω του τακτικού Οικονομικού
Ενημερωτικού Δελτίου που εκδίδει, σχετικές δράσεις των
εταιρειών, καθώς οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης προσδίδουν
προστιθέμενη αξία στην ελληνική επιχειρηματικότητα.
Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο της Πρεσβείας της
Ελλάδας στα Σκόπια: EMBASSY OF GREECE: Office for
Economic & Commercial Affairs
Add: 6, Borka Taleski str. 1000 Skopje
Tel.: +389 2 3129456, 3129458
Fax: + 389 2 3129441
E-mail: ecocom-skopje@mfa.gr

2ο Balkan Forum «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
Η προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την εισαγωγή και
επιτυχημένη χρήση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και
προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην υπόλοιπη περιοχή των Βαλκανίων. Το 2ο Balkan
Forum που ήταν προγραμματισμένο για τις 27-28 Μαρτίου
2020 στο χώρο της Δ.Ε.Θ, θα πραγματοποιηθεί στις 25-26
Σεπτεμβρίου 2020 με νέο σχεδιασμό σύμφωνα με τα
πρόσφατα υγειονομικά πρωτόκολλα, με το μοντέλο του
υβριδικού συνεδρίου (Hybrid) ως ένα συνδυαστικό event
φυσικής και διαδικτυακής παρουσίας. Δηλώστε συμμετοχή για
τη διαδικτυακή παρακολούθηση του 2ου Balkan Forum. Για τη
διαδικτυακή παρακολούθηση απαιτείται η συμπλήρωση
φόρμας: https://balkanforumthess.com/el/?sg_popup_id=4010
.
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Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών , μετά από σχετικό έγγραφο που
έλαβε από το Γραφείο του ΟΕΥ στο Τόκυο, μας
ενημερώνει ότι
στις 1 και 2 Οκτωβρίου τ.έ. θα
πραγματοποιηθεί, υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το 10ο Εργαστήριο Ψηφιακών Στρατηγικών ΕΕ –
Ιαπωνίας (10th EU-Japan Digital Strategies Workshop).
Πρόκειται για διαδικτυακή συνάντηση ευρωπαϊκών και
ιαπωνικών επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας,
προκειμένου να παρουσιάσουν τις απόψεις τους στις
Αρχές που είναι υπεύθυνες για την ψηφιακή πολιτική στην
ΕΕ και στην Ιαπωνία. Τα θέματα που θα καλύψει η
συνάντηση έχουν ως εξής: 5G και πέραν αυτού,
κυβερνοασφάλεια, ψηφιακές τεχνολογίες για την αλλαγή
του κλίματος και τις έξυπνες πόλεις, τεχνητή νοημοσύνη,
ψηφιακές
πλατφόρμες,
δεδομένα
και
υπηρεσίες
εμπιστοσύνης
(trust
services).
Για
περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/μέλη σας
παρακαλούνται όπως επισκεφτούν τον ακόλουθο
διαδικτυακό
ιστότοπο:
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/84775/10th-eujapan-digital-strategies-workshop_en
. Η προθεσμία
δήλωσης συμμετοχής λήγει στις 29.09.2020.

Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Αναπτυξιακή
εταιρεία των ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και ο Δήμος της Γένοβα σας προσκαλούν
στο Συνέδριο με θέμα: «One Stop Shop & ψηφιακές
εφαρμογές για Mικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οκτώ
Περιφέρειες στην Ευρώπη σχεδιάζουν τις υπηρεσίες για
επιχειρηματίες», που διοργανώνεται ως τελικό Συνέδριο
του συγχρηματοδοτούμενου από το Interreg Europe έργο
PURE COSMOS – Public authorities Role Enhancing
Competitiveness of SMeS, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
2020, 11:30 π.μ ώρα Ελλάδας. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί
on-line στη αγγλική γλώσσα, με ταυτόχρονη διερμηνεία
στα ελληνικά, μέσω της πλατφόρμας zoom webinar και με
διαθέσιμο livestreaming στο youtube (στα αγγλικά).
Μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω κινητού, tablet, laptop ή
Η/Υ, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει συνδεδεμένα, ηχείαακουστικά
και
προαιρετικά
μικρόφωνο.
Εάν
χρησιμοποιήσετε κινητό ή tablet, θα πρέπει να κατεβάσετε
την εφαρμογή ZOOM meetings, από τα apple ή google
play stores. Για να συμμετέχετε στην εκδήλωση
συμπληρώστε
τη
φόρμα
εγγραφής
στο
link:
https://us02web.zoom.us/s/81095197130?pwd=c2x4RWw
1YlJHS1lkWHNnUkZ3Rk5UUT09 .
Το έργο PURE
COSMOS
έχει
σα
στόχο
να
αναπτύξει
την
αποτελεσματικότητα της δημόσιας υποστήριξης των ΜΜΕ,
αυξάνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
μειώνοντας όμως παράλληλα το διοικητικό κόστος.

5ο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) της σειράς “Doing Business with the Arab World”
Tο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ενημερώνει πως το 5ο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) της σειράς “Doing Business with the
Arab World” που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου στις 14:00 (τοπική ώρα Ελλάδος), θα συμπεριλαμβάνει παρουσίαση
της αγοράς του Σουδάν, παράλληλα με τη Σομαλία και το Τζιμπουτί, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Οι τρεις αυτές αραβικές χώρες
αποτελούν «παρθένες αγορές» για την Ελλάδα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ τους. Το webinar
μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη και μη-μέλη του Επιμελητηρίου μας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη
φόρμα συμμετοχής και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες. Τεχνικές πληροφορίες θα δοθούν στους ενδιαφερομένους όταν
κατοχυρωθεί η συμμετοχή τους. Σημειώνεται πως το 5ο Webinar θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Για τη φόρμα συμμετοχής,
παρακαλούμε
πατήστε
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsaWCCuWjegaCZmsmBXvJHuof2FszSStDNhqwRbZzyDl1QlQ/viewform?vc=0&c=0
&w=1&flr=0 .

ΔΩΡΕΑΝ
επιμορφωτικό
σεμινάριο
«Προηγμένες
εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές»
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) σας προσκαλεί στο ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο
«Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές»
με θέματα που αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη
και τις επιπτώσεις του Covid-19, που θα διοργανώσει
διαδικτυακά από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου 2020. Τo
σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για
εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Advise for Small Businesses) που
υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση από την
Ελληνική Δημοκρατία. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με
ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο
ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό
εργαζομένων μέχρι 250 άτομα). Στο σεμινάριο, η παράδοση
θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal
Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade
Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη της EBRD
για την κατάρτιση στις εξαγωγές με τεράστια εμπειρία σε
θέματα εκπαίδευσης. Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules
διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν
ως εξής: 12 Οκτωβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 1 :
Exporting Principles, Covid-19 implications. 13 Οκτωβρίου
2020, 15:00 – 18:00 Module 2 : Incoterms 2020. 14 Οκτωβρίου
2020, 15:00 – 18:00 Module 3: Shipping, Customs, Insurance.
15 Οκτωβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 4: Export Credit
Control, Payment Systems. 16 Οκτωβρίου 2020, 15:00 – 18:00
Module 5: Letters of credit.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε
όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να προγραμματίσουν μία
ατομική συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown
Agents, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στην
επιχείρηση.
Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις
επιχειρήσεις. Η συμμετοχή περιορίζεται σε ένα μόνο
εκπρόσωπο ανά επιχείρηση. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν
να συμμετάσχουν να αποστείλουν μέχρι και την Τετάρτη 23
Σεπτεμβρίου 2020 συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση
συμμετοχής. Πληροφορίες : Vanessa Stachtou, Analyst, Advice
for Small Businesses, Greece, European Bank for
Reconstruction and Development, T: +30 2314438541, M: +30
6936146396,
e-mail:
stachtov@ebrd.com
,
www.ebrd.com/knowhow/greece .

Σήμανση EAC (σύστημα πιστοποίησης Ευρασιατικής
Οικονομικής Ένωσης) Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
11.00 μέχρι 13.00 χρήσιμο για τις επιχειρήσεις που
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές στις
χώρες της ΕΟΕ: Ρωσία – Λευκορωσία – Αρμενία –
Καζακστάν – Κιργιζία
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Μόσχας (Γραφείο ΟΕΥ) σε συνεργασία με την εταιρεία
CCIS
Expertise
(http://www.ccis-expertise.com/
)
διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για την ενημέρωση
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σχετικά με το
σύστημα πιστοποίησης που εφαρμόζεται στις 5 χώρες της
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης μετά το 2013 τόσο για
τα εγχωρίως παραγόμενα όσο και για τα εισαγόμενα
προϊόντα.
Η παρουσία του λογότυπου EAC σε ένα προϊόν ή στη
συσκευασία του δείχνει ότι το προϊόν έχει λάβει
πιστοποιητικό EAC ή δήλωση EAC. Η σήμανση EAC είναι
ουσιαστικά ισοδύναμη με την ευρωπαϊκή σήμανση CE, η
παρουσία της δε είναι υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα
του τυποποιημένου συστήματος EAC. Λόγω της
μεταρρύθμισης της ρωσικής διαδικασίας πιστοποίησης και
των νέων τεχνικών κανονισμών για τη Ρωσία και την
Ευρασιατική Ένωση, τα πιστοποιητικά GOST R έχουν
μερικές φορές αντικατασταθεί από πιστοποιητικά EAC.
Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι να το παρακολουθήσουν
παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν
μέχρι και 25/9 τον πίνακα 1 στο email: ecocommoscow@mfa.gr
προκειμένου να τους αποσταλεί ο
σύνδεσμος (LINK) μέσω του οποίου θα μπορούν να
συνδεθούν και να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Το
απόγευμα της ίδιας μέρας εταιρείες που επιθυμούν,
μπορούν να έχουν εξατομικευμένη διαδικτυακή συνάντηση
διάρκειας 30 λεπτών με τους εισηγητές της CCIS
Expertise.Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
συμπληρώσουν τον πίνακα 2 και μας αποστείλουν μέχρι
και 25/9 αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία του
προϊόντος για να λάβουν ένα επί πλέον σύνδεσμο: name
of product, HTS (=Harmonized Tariff System) code,
technical description, area of use, questions (if any)
related to the request.Προσοχή! Η εφαρμογή που θα
χρησιμοποιηθεί είναι η ZOOM και η γλώσσα εργασίας θα
είναι η Αγγλική. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση και
πρόγραμμα στην Αγγλική. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στο
παράρτημα.

VASTRA" - Μια Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργίας & Ενδύματα- σε ψηφιακή πλατφόρμα
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα (www.indianembassy.gr ) μας ενημερώνει ότι η Rajasthan State Industrial Development &
Investment Corporation Limited (RIICO) και η Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (FICCI)
διοργανώνουν από κοινού την 7η έκδοση του "VASTRA" - Μια Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργίας & Ενδύματα- σε ψηφιακή
πλατφόρμα”. Αυτή η εικονική Έκθεση του VASTRA-2020 θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2020 και για τις
επόμενες 10 ημέρες, δηλαδή στις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2020, η πύλη θα είναι διαθέσιμη ζωντανά στους
συμμετέχοντες. Αυτή η περιεκτική εικονική έκθεση θα περιλαμβάνει την προβολή ενδυμάτων, οικιακών υφασμάτων, μακιγιάζ,
υφάσματος, νήματος, ινών, εθνικών τάσεων, παραδοσιακών υφασμάτων, αξεσουάρ μόδας, τεχνικών υφασμάτων, τεχνολογιών
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης κ.λπ. από κορυφαίους κατασκευαστές και προμηθευτές σε μορφή 3D στους αντίστοιχους
εικονικούς πάγκους τους. Περίπου 100 εκθέτες αναμένεται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης
διαδικτυακά σεμινάρια, προκαθορισμένες και επιτόπιες συναντήσεις B2B μεταξύ εκθετών και αγοραστών. Η έκθεση θα παραμείνει
ανοιχτή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 9 μ.μ. (IST), κατά τις ημερομηνίες της έκθεσης. Καλούνται αγοραστές / εταιρείες
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης στην Ελλάδα να εγγραφούν δωρεάν, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο :
https://vastratex.in/visitors-registration/index.html. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Girish
Gupta, Αναπληρωτή Διευθυντή, FICCI, υπό την εποπτεία της πρεσβείας. Οι συντεταγμένες επαφής του είναι: Κινητό: + 919829295698, E-mail: girish.gupta@ficci.com .

Γνωστοποίηση ιστοσελίδας του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ικονίου
Το Γραφείο Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα απέστειλε επιστολή στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης , με την οποία ενημερώνει για την ιστοσελίδα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ικονίου, όπου μπορούν να αναζητηθούν
εξαγωγικές εταιρείες της περιοχής Konya. Η ιστoσελίδα σας δίνει την ευκαιρία να αναζητήσετε περισσότερες από 8.000 εταιρείες και
10.000 διαφορετικά προϊόντα σε 50 διαφορετικούς τομείς. Μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα κάνοντας κλικ στον παρακάτω
σύνδεσμο: https://listofcompany.com/en .

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε Δελτίο
τρεχουσών προκηρύξεων δημοσιών διαγωνισμών στη
Βόρεια Μακεδονία Αρ. Τεύχους Νο11/2020 , 14
Σεπτεμβρίου 2020.
Σημειώνεται ότι το δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή
πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71998
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
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Επιπτώσεις της πανδημίας
του κορωνοϊού στη βιομηχανία μόδας της Ισπανίας. Το εν
θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora
και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71973 .
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Η τελευταία ελπίδα για την
επιβίωση του τουρισμού της Ισπανίας
για το επόμενο εξάμηνο. Το εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί
στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71997.
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Η βιομηχανία μόδας της
Ισπανίας: o όμιλος Ιnditex επιστρέφει στα κέρδη.
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 .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό
σημείωμα για τις επερχόμενες εκθέσεις στη Ρωσία (Μόσχα
και Αγία Πετρούπολη). Εξ αιτίας των προβλημάτων που
έχουν προκύψει λόγω Covid-19 ανακατατάξεις έχουν
υπάρξει στο θέμα της υλοποίησης των Διεθνών Εμπορικών
Εκθέσεων. Για την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων
καταρτίσαμε κατάλογο Εκθέσεων που οι διοργανωτές τους
έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσική
παρουσία είτε διαδικτυακά. Ακόμη όμως και για τις Εκθέσεις
που θα γίνουν με φυσική παρουσία οι περιορισμοί στις
μεταφορές ή στην είσοδο ξένων στη Ρωσική Ομοσπονδία
καθιστούν δύσκολη αν όχι απαγορευτική την δυνατότητα
επίσκεψής τους. Έτσι είναι αυτονόητο ότι όταν πρόκειται για
εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά είναι
ευκαιρία να τις «επισκεφθούν» χωρίς κόστος οι επιχειρήσεις
που ενδιαφέρονται για την ρωσική αγορά. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα
(www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Έρευνα
αγοράς ελαιολάδου και Αγρο-βιομηχανίας στη Σερβία 2020
του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Βελιγραδίου.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βελιγράδι τηλ.
+381113231577,+38111322-23-28
,
email:
ecocombelgrade@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Η Enterprise Greece και η eBay: πρώτη φάση του
προγράμματος υποστήριξης των Ελληνικών εξαγωγικών
επιχειρήσεων
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 | Η Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, Enterprise Greece, ο
αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων
στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, και η eBay,
παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου,
ανέλυσαν
κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης το
πρόγραμμα που έχουν σχεδιάσει για την υποστήριξη των
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, με στόχο να
προσεγγίσουν σχεδόν 200 εκατομμύρια καταναλωτές διεθνώς.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πακέτο παροχών που
εξασφάλισε η Enterprise Greece για τις εταιρείες που έχουν
προκριθεί να συμμετάσχουν στην πρώτη αυτή φάση, μεταξύ
των οποίων:
1.
Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από Growth
advisors της eBay και ομάδα υποστήριξης για την ευδόκιμη
ανάρτηση των προϊόντων στα ηλεκτρονικά καταστήματα των
συμμετεχόντων επιχειρήσεων
2.
Υψηλότερα μηνιαία όρια πωλήσεων σε τεμάχια / τζίρο
σε σχέση με τα ισχύοντα
3.
Δωρεάν
συνδρομή
σε
προνομιούχο
πακέτο
συμμετοχής για 3 μήνες.
Όσες εταιρείες που δεν ενταχθούν στην παρούσα φάση, θα
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα που θα
αποτελέσει την συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας της
Enterprise Greece με την eBay. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να
ανακοινωθούν πριν το τέλος του έτους.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι ελληνικές εξαγωγές αντιστοιχούν
πλέον σε περισσότερο από το ένα τρίτο του ΑΕΠ και
συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργείται
μια νέα οικονομία που στοχεύει στην εξωστρέφεια, στην
αύξηση της εξαγωγικής βάσης και στην απόκτηση μεγαλύτερου
μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς. Μέσω της συνεργασίας με
την eBay, η Enterprise Greece θα προσφέρει στις ελληνικές
εταιρείες άμεση πρόσβαση σε 182 εκατομμύρια καταναλωτές
από 190 χώρες και ευελπιστεί ότι αυτή η σύμπραξη θα ανοίξει
τον δρόμο και σε νέες συνεργασίες, αναδεικνύοντας την αξία
των ελληνικών προϊόντων.
Σχετικά με την Enterprise Greece
H Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός
φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των
εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό
επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά
εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας. Περισσότερες
Πληροφορίες
για
συντάκτες:
210
3355705,
d.katsimani@eg.gov.gr.

WEBINARS για ευκαιρίες επενδύσεων στον Καναδά
Η EUCCAN διοργανώνει webinars για να ενημερώσει
εργαζόμενους ή εκπροσώπους ευρωπαϊκών εταιρειών και
γενικότερα όσους θέλουν να κάνουν
συναλλαγές ή να
επενδύσουν στον Καναδά ο οποίος προσφέρει εξαιρετική
πρόσβαση στην αγορά που περιλαμβάνει επίσης πρόσβαση
στις ΗΠΑ, έχει ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και
επιτυγχάνει τελικά μια σταθερή ανάπτυξη. Οι ημερομηνίες που
θα γίνουν τα webinars : 30/09/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην
Alberta, 07/10/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην
British
Colombia, 14/10/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην Manitoba,
21/10/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην
New Brunswick,
28/10/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην Nova Scotia, 04/11/20:
Ευκαιρίες επενδύσεων στην
Newfoundland & Labrador,
10/11/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην Ontario , 18/11/20:
Ευκαιρίες επενδύσεων στην Prince Edward Island, 25/11/20:
Ευκαιρίες επενδύσεων στην Quebec, 02/12/20: Ευκαιρίες
επενδύσεων στην
Saskatchewan. Για περισσότερες
πληροφορίες
επισπευτείτε
τον
ισότοπο
https://oxi90.com/LARZUBN98/C1F72B88F6F0409AA50F7303
B3779D8D.php

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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21/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΤΗΝ

ΠΑΡΟΧΗ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

496

22/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΛ.2428045737

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

493

23/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΚΑΙ
ΤΗΛ.2273083621

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ "ΜΥΚΑΛΗ"

486

25/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ" ΤΗΛ.2421351157
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25/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΓΑΖΕΣ ΤΗΛ.2310381080

495

28/09/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.2106551519

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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28/09/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΒΙΝΤΕΟ-ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ
FULL
HD
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.2106551519

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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28/09/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΗΛ.2132143327

EKAB
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28/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ

424 ΓΝΣΕ

507

28/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΕ

519

28/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΕΡΑΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΤΗΛ.
2310005859

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

505

29/09/2020 ΑΔ.168/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΙΡΑΣ
ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ
ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΕ
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30/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΓΙΑ
ΚΑΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΚΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΛΙΝΩΝ
-

424 ΓΣΝΕ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα συνέχεια)

504

01/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΙΤΟΡ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΤΗΛ. 2310381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ
ΣΤΟ
ΤΟΥ
COVID-19

457

9/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12
ΝΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΛ. 2313 323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

511

12/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΤΩ
ΜΟΝΙΤΟΡ
ΚΑΙ
ΕΝΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛ.2313307190

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

508

13/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΑΚΩΝ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
Ν/Σ
ΟΠΛΙΤΩΝ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΛ. 2103483161

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

497

14/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FLEECE ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

498

14/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α'ΥΛΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 691 ΒΕΒ ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

509

16/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΔΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗ
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

503

21/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
V/UHF
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥΣ
ΕΝΤΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΚΛΩΒΩΝ
ΤΥΠΟΥ
S-280
ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

516

22/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ
ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

500

23/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΡΓΟ
"TECHNICAL
REFRESH
INFRASTRUCTURE" ΤΗΛ. 3227076734

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

514

25/09/2020
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
1
ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ
ΣΚΑΦΟΥΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,
ΜΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
,ΜΕ
ΤΗΝ
ΕΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 7 ΕΤΩΝ ΤΗΛ.2103483228

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

490

26/10/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΟΛΥΒΟΛΑ ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
OF
BALKANS

ΤΟ
IT

424 ΓΣΝΕ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα(συνέχεια)
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29/10/2020
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙ
ΤΩΝ
ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΛ. 2103483150

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

513

03/12/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΛ.2541025319

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

•
•

ΓΙΑ
ΓΙΑ

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.

