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ΒΕΘ προς πρωθυπουργό: Κανείς να μη
μείνει πίσω εν μέσω πανδημίας
Τη λήψη ειδικών, στοχευμένων μέτρων για όλες τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό,
Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς Οικονομικών και
Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Χρήστο Σταϊκούρα και Άδωνι
Γεωργιάδη αντίστοιχα.
Το ΒΕΘ στην επιστολή του τονίζει πως έχει γίνει κοινωνός της
απόγνωσης μελών του αναφορικά με την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τους και την αποφυγή του οριστικού τέλους της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
«Το κλείσιμο των επιχειρήσεων με κυβερνητική εντολή σαφώς
επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις που το υφίστανται, παρ’ όλα
τα μέτρα στήριξής τους, διότι οι επιχειρήσεις πρέπει να
λειτουργούν και όχι να στηρίζονται για να επιβιώσουν στον
αναπνευστήρα. Δυστυχώς όμως η κατάσταση δεν είναι πολύ
καλύτερη για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν. Πώς είναι
δυνατόν αλήθεια να λειτουργήσει μια επιχείρηση που
προμηθεύει επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου όταν όλες έχουν
κλείσει;» αναφέρει το ΒΕΘ αναγνωρίζοντας, όπως σημειώνει,
ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο.
Κατανοούμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Πρέπει
όμως να «επινοήσουμε» εκείνες τις λύσεις που θα επιτρέψουν
την κοινωνία να περάσει αλώβητη στην αντίπερα όχθη. Κανείς
να μην μείνει πίσω. Ειδικότερα για τις πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις που τις περισσότερες φορές δεν έχουν τη
δυνατότητα να «εκμεταλλευτούν» τα ευνοϊκά μέτρα της
κυβέρνησης προτείνουμε, ειδικά για εκείνες στοχευμένα, να
ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας τους. Μέτρα που θα
στηρίζονται στην απλότητα και στην ειδική στόχευση. Θα πρέπει
δηλαδή
να
προβλεφθούν
ειδικά
κονδύλια
για
τις
προαναφερόμενες επιχειρήσεις, τα οποία να υλοποιούνται με
πολύ απλές διαδικασίες και κυρίως να αφορούν επιδοτήσεις και
όχι δάνεια, έστω και με ευνοϊκούς όρους».
«Η μετάθεση των υποχρεώσεων στο μέλλον καθιστά τις
επιχειρήσεις
ιδιαίτερα
ανασφαλείς
και
αδύναμες
να
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της εποχής. Η κυβέρνηση θα
πρέπει να επεξεργαστεί σχέδιο για διαγραφή υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων και όχι απλής αναστολής τους για την επόμενη
χρονιά. Ενδεικτικό είναι το αίτημα πολλών επιχειρήσεων να
ενταχθούν σε εκείνες που κλείνουν με κυβερνητική εντολή,
προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα όποια πλεονεκτήματα
(επιστρεπτέα προκαταβολή, αποζημίωση ειδικού σκοπού κ.α.)
παρά να παραμείνουν σε λειτουργία κάτω από τις παρούσες
συνθήκες» τονίζεται στην επιστολή.
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ΒΕΘ για ειδικό τέλος στο πετρέλαιο
κίνησης: Τιμωρούνται οι ΜμΕ που χρησιμοποιούν
ντίζελ
Για αχρείαστη και άκαιρη επιβάρυνση εν μέσω της
οικονομικής δυσπραγίας, που προκαλεί ο κορωνοϊός στον
επιχειρηματικό κόσμο, κάνει λόγο ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος
Καπνοπώλης αναφερόμενος στην επιβολή νέου ειδικού
τέλους, ύψους 0,03 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης,
στην οποία, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Η επιβολή του «πράσινου» τέλους, εντάσσεται στη δέσμη
μέτρων για την ενίσχυση του ρόλου των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Σημειώνεται πως πολλοί ήταν οι αγοραστές αυτοκινήτων και
δη επαγγελματικών που τα προηγούμενα χρόνια είχαν
στραφεί σε αυτό το είδος καυσίμου, δεδομένης της
φθηνότερης τιμής του και της χαμηλής κατανάλωσης.
«Το φαινομενικά μικρό τέλος για τον τομέα των ΑΠΕ και η
επίκληση
του
περιβάλλοντος
δεν
μπορούν
να
δικαιολογήσουν την πολιτική επιβάρυνσης των καυσίμων.
Πρόκειται για χαράτσι στο ντίζελ κίνησης και αναμένεται να
επηρεάσει χιλιάδες κατόχους πετρελαιοκίνητων οχημάτων.
Το οδυνηρότερο είναι πως έρχεται εν μέσω lockdown, την
ώρα που οι μικροί και πολύ μικροί επιχειρηματίες
ανησυχούν για την επιβίωση τους καθώς η πανδημία έχει
ωθήσει τα έσοδα τους στα τάρταρα. Η επιβολή του ειδικού
τέλους θα δημιουργήσει πολλαπλό αρνητικό αντίκτυπο»
αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης
υπογραμμίζοντας πως το νέο τέλος θα εκτινάξει κατά πολύ
τα έξοδα των επιχειρήσεων - μελών του επιμελητηρίου που
χρησιμοποιούν το ντίζελ για τα μηχανήματα τους και για τη
μεταφορά των προϊόντων τους.
«Η μετά covid19 εποχή θα μας βρει υπερχρεωμένους. Δεν
είναι, λοιπόν, δυνατόν σε χαλεπούς καιρούς, όπως αυτούς
που διανύουμε η κυβέρνηση να σχεδιάζει επιβαρύνσεις
οποιουδήποτε είδους» καταλήγει ο κ. Καπνοπώλης.

Κατάθεση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2021
Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή
20 Νοεμβρίου 2020, προς συζήτηση στη Βουλή των
Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2021. Ο
Προϋπολογισμός του 2021 κατατίθεται σε μια περίοδο κατά
την οποία οι κοινωνίες και η παγκόσμια οικονομία
συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τη σοβαρότερη υγειονομική
κρίση της τελευταίας εκατονταετίας και τη – συνεπακόλουθη
– χειρότερη ετήσια παγκόσμια ύφεση από το τέλος του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δείτε το Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Οικονομικών.

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη
δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»
Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνεται, για δεύτερη φορά και για
δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη
δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων», προκειμένου στην παρούσα
ιδιαιτέρως απαιτητική συγκυρία περισσότερες μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη
χρηματοδότηση
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα, η
πρόσκληση της δράσης θα παραμείνει ανοιχτή προς
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου
2021 και ώρα 17:00, αντί την 30η Νοεμβρίου 2020, και μέχρι
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Σημειώνεται
ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων
είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά
προτεραιότητας. Στη δράση συμμετέχουν μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, με επιδότηση των επενδυτικών τους
σχεδίων έως 65%, με σκοπό να αναβαθμίσουν και να
βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και
εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του
παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των
προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Στις
επιδοτούμενες δαπάνες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και
αρκετές οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη
σημερινή δύσκολη συγκυρία, όπως είναι η δημιουργία
ηλεκτρονικού
καταστήματος
(e-shop),
οι
δαπάνες
εξοπλισμού ΤΠΕ & εξειδικευμένου λογισμικού (π.χ.
ηλεκτρονικών πληρωμών), η συμμετοχή σε ελληνικά και
ξένα e-marketplaces, καθώς και οι δαπάνες e-marketing
(π.χ. διαφημίσεις σε μηχανές αναζήτησης και κοινωνικά
δίκτυα, ανάπτυξη και βελτίωση του περιεχομένου
προβολής).
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης
Τσακίρης, δήλωσε:
«Από την πρώτη μέρα της υγειονομικής κρίσης, στεκόμαστε
έμπρακτα δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους
εργαζομένους, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό το
πολύτιμο «όπλο» του ΕΣΠΑ που έχουμε στα χέρια μας. Και
θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση, με
έγκαιρες και στοχευμένες παρεμβάσεις, μέχρι να βγούμε
όλοι μαζί όρθιοι και ενωμένοι από αυτή την κρίση».
Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια, έως σήμερα,
ανέρχονται σε 4.081. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1125.
Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία αιτήσεων για την
Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙΙ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020) η
απόφαση σχετικά με τη διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.
Σύμφωνα με την απόφαση, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου έχουν
περιθώριο να υποβάλλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα
MyBusinessSupport, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις,
προκειμένου να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω του
τέταρτου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Από τα
ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι, το 50% δεν επιστρέφεται
στο Δημόσιο. Η νέα Επιστρεπτέα αφορά πληττόμενους
βάσει στοιχείων τζίρου για τους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο ( με βάση ενεργό ΚΑΔ στις 5/11/2020) και να μην
έχουν μπει σε αδράνεια ή σε πτώχευση. Δείτε το ΦΕΚ Β
5047/14.11.2020.

Ολοκλήρωση των δράσεων επιχειρηματικότητας «Ψηφιακό
Βήμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ
Δελτίο Τύπου 20.11.2020 Υπουργείου Ανάπτυξης Και
Επενδύσεων: Με την εξέταση και των τελευταίων ενστάσεων,
ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η
ολοκλήρωση των εντάξεων στις δύο σημαντικές δράσεις
επιχειρηματικότητας,
«Ψηφιακό
Βήμα»
και
«Ποιοτικός
Εκσυγχρονισμός»,
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.Συγκεκριμένα, με την ένταξη
επιπλέον 32 επιχειρηματικών σχεδίων, προϋπολογισμού
370.074 ευρώ, το σύνολο των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων
στο «Ψηφιακό Βήμα», που αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ανέρχεται
σε 4.786, με τη συνολική δημόσια χρηματοδότηση να
διαμορφώνεται στα 71.573.612 ευρώ. Αντίστοιχα, στη δράση
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», που στοχεύει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων επενδύοντας
στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση
συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης, εντάσσονται
επιπλέον 10 επιχειρηματικά σχέδια, προϋπολογισμού 1.213.660
ευρώ, διαμορφώνοντας τις συνολικές εντάξεις στις 399 και τη
συνολική δημόσια χρηματοδότηση στα 60.233.732 ευρώ. Μέσω
αυτών των δύο δράσεων, χρηματοδοτήθηκαν περισσότερες από
5.000 επιχειρήσεις, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να
ξεπερνάει τα 130 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους. Το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες, θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική
επιχειρηματικότητα με συνέπεια, προχωρώντας όσο το δυνατόν
ταχύτερα στην υλοποίηση του ΕΠΑνΕΚ τόσο ως προς την
ολοκλήρωση των ήδη ανοικτών δράσεων, όσο και στον
σχεδιασμό νέων.Οι δύο δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

12η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ
με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»
Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς
Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs
= ), σχετικά με την ένταξη επιπλέον οκτώ (8) επιχειρηματικών
σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας
δαπάνης 331.028,49 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 41.278.563,58 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201112_12htrop__ent
axhs_epix_exw.pdf .

Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων»
του
ΕΠΑνΕΚ
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=31&cs=
), σχετικά με την ένταξη επιπλέον τριακοσίων εβδομήντα ενός
(371) επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού
δημόσιας δαπάνης 56.794.007,75 ευρώ. Η συνολική δημόσια
δαπάνη ανέρχεται σε 556.036.543,19 ευρώ. Δείτε τη σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201110_4_trop_apof_
_ent_tour_isdrysh.pdf .

ΟΑΕΔ: Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η 2μηνη
παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν ή
λήγουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο
Στο πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη
της αγοράς εργασίας και την άμεση και αποτελεσματική
ανακούφιση των ανέργων, αποφασίστηκε η δίμηνη παράταση
καταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης
μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας
αυτοαπασχολουμένων, σε όσους επιδοτούμενους ανέργους
έληξε ή λήγει η επιδότησή τους εντός Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2020, σύμφωνα
με την Κ.Υ.Α. 47166/1180/16.11.2020 (ΦΕΚ Β' 5051/16-112020). Η καταβολή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, με απευθείας
κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων
χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια και δεν υφίσταται κανένας
λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
(ΚΠΑ2). Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στα
ΚΠΑ2 πραγματοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και
υποχρεωτικά με ραντεβού έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.
Το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή της δίμηνης παράτασης
έχει ως εξής:
-Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους στο χρονικό
διάστημα 1-19 Σεπτεμβρίου, το ποσό που αντιστοιχεί στη
δίμηνη παράταση θα καταβληθεί την Παρασκευή, 20
Νοεμβρίου.
-Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους στο χρονικό
διάστημα 20 Σεπτεμβρίου - 19 Οκτωβρίου, το ποσό που
αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης θα καταβληθεί
την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή του δεύτερου
μήνα παράτασης θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου.
-Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους στο χρονικό
διάστημα 20-31 Οκτωβρίου, το ποσό που αντιστοιχεί στον
πρώτο μήνα της παράτασης θα καταβληθεί εντός Νοεμβρίου,
ενώ η καταβολή του δεύτερου μήνα παράτασης θα έχει
ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου.
-Για όσους ανέργους έληξε ή λήγει η επιδότησή τους εντός
του Νοεμβρίου, η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στον
πρώτο μήνα της παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του
Δεκεμβρίου και η καταβολή του δεύτερου μήνα παράτασης θα
ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου 2021.
-Για όσους ανέργους λήγει η επιδότησή τους εντός του
Δεκεμβρίου, η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στον
πρώτο μήνα της παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του
Ιανουαρίου 2021 και η καταβολή του δεύτερου επιπλέον μήνα
επιδότησης θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου 2021.
Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς
εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον
ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι είναι μόνο όσοι
παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η
παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από τις προηγούμενες
παρατάσεις του πρώτου 8μηνου του 2020. Επιδοτούμενοι
άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της
παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό, με βάση τις ημέρες
ανεργίας τους.

Άδεια ειδικού σκοπού- Τι ισχύει σε ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων και με αφορμή την αναστολή
λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο των μέτρων
πρόληψης κατά του κορονοϊού, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο
ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά
Θέματα» με τίτλο "Άδεια ειδικού σκοπού- Τι ισχύει σε
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα", το περιεχόμενο του οποίου
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στους δικαιούχους της άδειας
ειδικού σκοπού, αλλά και στις περιπτώσεις εξάντλησης των
ημερών ετήσιας άδειας αναψυχής. Δείτε αυτό το κείμενο
πληροφόρησης.

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου
Σταϊκούρα για την πορεία υλοποίησης των πρόσφατων
μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για την
έκτακτη ενίσχυση των ευάλωτων συμπατριωτών μας
Το Οικονομικό Επιτελείο υλοποιεί, με ταχύτητα, συνέπεια και
κοινωνική δικαιοσύνη, τα μέτρα που πρόσφατα εξαγγέλθηκαν.
Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Περισσότερα στο Δελτίο Τύπου (19.11.2020) του Υπουργείου
Οικονομικών.

Κατ΄ εξαίρεση μετακινήσεις εργαζομένων
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων και με
δεδομένη την ανάγκη ενημέρωσης για τα δικαιολογητικάβεβαιώσεις που πρέπει να φέρουν οι εργαζόμενοι για την
μετακίνησή τους κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού
κυκλοφορίας των πολιτών, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο ΒΕΘ
κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με
τίτλο "Κατ΄ εξαίρεση μετακινήσεις εργαζομένων".

Γ. Βρούτσης: Ηλεκτρονικά η επιστροφή των ποσών
μειώσεων
σε
172.222
κληρονόμους
θανόντων
συνταξιούχων μέσω της ειδικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ
μέχρι τέλους Δεκεμβρίου.
Δελτίο Τύπου 20.11.2020 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων: Σε λειτουργία τέθηκε από χθες 19/11/2020 η νέα
ηλεκτρονική υπηρεσία που δημιούργησαν η Διοίκηση του eΕΦΚΑ σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου με αυτοματοποιημένη
διαδικασία θα επιστραφούν οι μειώσεις της περιόδου Ιούνιου
2015 – Μάιου 2016 στους δικαιούχους κληρονόμους των
συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει
(Σχετ: ΦΕΚ Β
4536/14/10/2020).
Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων θα υποβάλλουν στο δικτυακό
τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr ) ή στην ενιαία ψηφιακή
πύλη
του
δημοσίου
(https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia) τα στοιχεία και
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επιστροφή των ποσών
που δικαιούνται ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.
Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται
σε δύο στάδια:
α. Στο πρώτο στάδιο κάθε ενήλικος δικαιούχος (η αίτηση για
τους ανήλικους κληρονόμους υποβάλλεται από τον νόμιμο
κηδεμόνα τους) θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά την
αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι
17/12/2020. Εφόσον διαθέτει τα ζητούμενα πιστοποιητικά τα
επισυνάπτει ταυτόχρονα στην αίτησή τους.
β. Εφόσον δεν διαθέτει τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει
μέχρι 28/2/2021 να επανέλθει
στην υπηρεσία και να τα
επισυνάψει στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση. Υπενθυμίζεται ότι
στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών, οι
δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλήσουν
ηλεκτρονικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, τα εν λόγω
δικαιολογητικά που ζητούνται με βάση το κληρονομικό δίκαιο
από την ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου www.gov.gr .
Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα
ακόλουθα πιστοποιητικά:
1.
Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς.
2.
Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης.
3.
Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών.

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για δωρεάν
πρόσβαση 50.000 ανέργων στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του
Coursera
Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για δωρεάν πρόσβαση
50.000 ανέργων σε διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών θεματικών
ενοτήτων και ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του
ΟΑΕΔ με το Coursera. Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι,
που διαθέτουν ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία έναρξης
των αιτήσεων καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
αίτηση συμμετοχής, έως και την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου και ώρα
23:59 ή έως τη συμπλήρωση των 50.000 προσφερόμενων θέσεων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakesdexiotetes/dorean-katartise-gia-anergous-coursera Συγκεκριμένα η
διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες →
Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους (Coursera). Στη συνέχεια
επιλέγουν «Είσοδος στην Υπηρεσία» και «Είσοδος στο Σύστημα»
καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους
κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ. Η εταιρεία
Coursera μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης διαδικτυακής
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που διαθέτει, παρέχει σειρά
μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων σε συνεργασία με κορυφαία
πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia
University, Duke University, École Polytechnique, Johns Hopkins
University, Imperial College, New York University, Princeton
University, Stanford University, University of Chicago, University of
Leeds και Yale University. O ΟΑΕΔ παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε
εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων
στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές
μαθημάτων του Coursera, με στόχο την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων τους και την απόκτηση νέων γνώσεων, στο πλαίσιο της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Coursera. Ενδεικτικές σειρές
μαθημάτων με ελληνικούς υπότιτλους είναι :
•Αρχές και πρακτικές διαχείρισης έργων, •Διαχείριση έργου (Project
management), •Η λιτή διαχείριση (Lean management) στην
παραγωγή και στις υπηρεσίες , •Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας,
•Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας , •Υλικοτεχνική υποστήριξη
εφοδιαστικής αλυσίδας, •Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση μηχανών
αναζήτησης , •Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO), •Κύριο
μάθημα Διαχείρισης Προϊόντων Λογισμικού -Διαχείριση προϊόντων
λογισμικού , •Εισαγωγή στον προγραμματισμό με MATLAB,
•Προγραμματισμός με MATLAB για μηχανικούς και φυσικούς
επιστήμονες , •Διαχείριση συγκρούσεων , •Διαδικασίες λογισμικού
και ευέλικτες πρακτικές , •Πώς να αναπτύξετε τις ηγετικές σας
δεξιότητες , •Ανάγκες πελατών και απαιτήσεις λογισμικού , •Η
κυβερνοασφάλεια και οι δέκα τομείς της, •Βασικές αρχές
Υπολογιστικής, •H εργαλειοθήκη του Unix, •Διαπολιτισμική
επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων , •Πώς θα μάθετε να
μαθαίνετε: Ισχυρά διανοητικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να
κάνετε κτήμα σας δύσκολα γνωστικά αντικείμενα . Μετά την
υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, θα αποστέλλεται
σε
εβδομαδιαία βάση ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) στους ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την
εγγραφή και πρόσβασή τους στην πλατφόρμα του Coursera. Η
διαδικασία επιλογής των μαθημάτων θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 και η παρακολούθηση
των μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15
Φεβρουαρίου 2021. Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς
κάθε επιλεγόμενο μάθημα, θα τους παρέχεται δωρεάν
πιστοποιητικό παρακολούθησης από την εταιρεία Coursera.

Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ για την επιδότηση 100.000
νέων θέσεων εργασίας
Εγκύκλιο σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης 100.000
νέων θέσεων εργασίας, τον προσδιορισμό ασφαλιστικών
εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισης, εξέδωσε ο
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ). Aπό την 1η Οκτωβρίου 2020, θεσπίστηκε ανοιχτό
πρόγραμμα
για
τη
δημιουργία
100.000
νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με σκοπό την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, μέσω
κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, για την τόνωση της
απασχόλησης, την ανάσχεση της ανεργίας και τη στήριξη
του εισοδήματος των εργαζομένων. Σκοπός του
προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων
εργασίας σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής
δραστηριότητας, με επιδότηση για έξι μήνες από τον
κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου (100%) των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και
εργοδότη), ανεξάρτητα από το ύψος του μηνιαίου μισθού,
συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών
που αναλογούν στα δώρα εορτών και στο επίδομα αδείας.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος
ορίστηκε η 1.10.2020. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Η αμοιβή του
ωφελούμενου – εργαζόμενου βαρύνει εξ ολοκλήρου την
επιχείρηση – εργοδότη. Δείτε την εγκύκλιο στο σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/202011/EGK_49_2020.pdf . (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM,
19.11.2020).

Διαβούλευση (2η) Τεχνικών Προδιαγραφών για
λαμπτήρες LED τύπου Tube T8 και T5 καθώς και
τύπου E27 και E14
Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
προτίθεται
να
διενεργήσει
ανοικτό
διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για «Λαμπτήρες LED
τύπου Tube T8 και T5 καθώς και τύπου E27 και E14» για
τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό και
σε συνέχεια της 1ης Διαβούλευσης, που έλαβε χώρα τον
6/2020, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών
Προδιαγραφών επικαιροποίησε εκ νέου τις τεχνικές
προδιαγραφές και διενεργεί δεύτερη δημόσια διαβούλευση
για την υποβολή σχολίων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η
ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής
ανταγωνισμός. Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών
προδιαγραφών που έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και σας
επισυνάπτονται θα είναι δυνατή από 13/11/2020 έως
1/12/2020 στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ,πεδίο
«Διαβουλεύσεις»). Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά σε
αυτόν τον διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και
προτάσεις.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας και ημερομηνίες πληρωμών της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού
Πίνακα με τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας και τις ημερομηνίες πληρωμών της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας. Ο πίνακας παρέχει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις προθεσμίες υποβολών
και τις πληρωμές εργαζομένων σχετικά με:
- τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας και ορθές επαναλήψεις μηνός Οκτωβρίου,
- τις μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων,
- τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας και ορθές επαναλήψεις μηνός Νοεμβρίου και
- το Μηχανισμό Ενίσχυσης της Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα.

Εκσυγχρονίζεται το εθνικό σύστημα απονομής του
οικολογικού σήματος

ΣΒΘΣΕ:
Επιδοτούμενα
προγράμματα
πιστοποίησης και δεξιοτήτων εργαζομένων

Τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος απονομής
του οικολογικού σήματος της ΕΕ και την ανάληψη
αξιολόγησης των τεχνικών φακέλων εταιριών προϊόντων
και υπηρεσιών από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ), ανακοίνωσε ο γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, κατά τη
συνεδρίαση του «Ανώτατου Συμβουλίου Απονομής
Οικολογικού Σήματος» (ΑΣΑΟΣ), του οποίου προεδρεύει.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση παρουσιάσθηκαν από τον κ.
Αραβώση οι εξής πρωτοβουλίες που λαμβάνονται – σε
συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία – για την αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών:
1) Η προώθηση νέας ΚΥΑ που αφορά στον
εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος απονομής του
οικολογικού συστήματος της ΕΕ. Την αξιολόγηση των
τεχνικών φακέλων θα αναλάβει ο πλέον αρμόδιος φορέας
στη χώρα, το ΕΣΥΔ.
2)
Η
ένταξη
χρηματοοικονομικών
προϊόντων
(retailfinancialproducts) ως ειδική κατηγορία στο σύστημα
απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Εντός του
2021 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την ανάπτυξη
κριτηρίων για την επέκταση του οικολογικού σήματος της
ΕΕ σε επιλεγμένα «πράσινα» χρηματοοικονομικά
προϊόντα, ώστε να τονωθεί η σύγκριση μεταξύ των
επενδύσεων και να υποστηριχθεί μια σταθερή και
βιώσιμη χρηματοπιστωτική αγορά.
3) Η προώθηση σχετικής νομοθεσίας που αφορά στον
έλεγχο της αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών όπου
έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ.
Οικολογικό σήμα της ΕΕ (EUECOLABEL)
Υπογραμμίζεται ότι το εθελοντικό σύστημα απονομής
οικολογικού σήματος της ΕΕ λειτουργεί από το 1992 και
αποτελεί μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής
που εστιάζει στην προαγωγή της αειφόρου παραγωγής
και κατανάλωσης.
Αποσκοπεί στην προώθηση προϊόντων (και υπηρεσιών)
τα οποία, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα (και υπηρεσίες)
της ίδιας κατηγορίας, μπορούν να συμβάλλουν στον
περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται με την καθοδήγηση και την ενημέρωση των
καταναλωτών
με
ακριβείς
και
επιστημονικά
τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα
προϊόντα και υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι το ΑΣΑΟΣ είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος
φορέας για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ
στη χώρα μας για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων
και υπηρεσιών.
Μέχρι στιγμής έχουν θεσπισθεί από την ΕΕ οικολογικά
κριτήρια για 10 κατηγορίες προϊόντων και για μία
κατηγορία υπηρεσιών (προϊόντα προσωπικής υγιεινής και
καθαρισμού, δομικά υλικά, είδη ένδυσης και υπόδησης,
λιπαντικά, προϊόντα χάρτου, έπιπλα, τουριστικά
καταλύματα – camping κλπ). (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ)
πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε
πιστοποίηση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»,
στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» MIS:5002955, και προσκαλεί τους
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως
κλάδου ή τομέα απασχόλησης) να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής
στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης,
και ειδικότερα στα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα:
-«Ειδικός Εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Παραγωγής Τσιμέντου»
-«Ειδικός Εγκαταστάσεων αυτοματισμού & αυτομάτου ελέγχου στη
βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου»
-«Στέλεχος Υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας στη βιομηχανία
παραγωγής τσιμέντου»
Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε το πλήρες κείμενο της
Πρόσκλησης
πατήστε
http://sbtse.gr/wpcontent/uploads/2020/11/invitation1_48-9112020_5002955.pdf .Για
να υποβάλλετε Αίτηση Συμμετοχής πατήστε http://aitisi024.sbtse.gr/
.Για
περισσότερες
πληροφορίες
πατήστε
http://sbtse.gr/2020/11/09/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba
%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b
7%cf%82%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%8
1%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b1-2/
.
Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 2020. Στοιχεία
επικοινωνίας: ΣΒΘΣΕ Δ/ΝΣΗ: Ελ. Βενιζέλου 4,38221 Βόλος ,Τηλ:
24210-29407-8, 28111, ΦΑΞ: 24210-26394 ,e-mail: info@sbtse.gr ,
URL: www.sbtse.gr

TEE/TKM, 19.11.2020).
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Ενημερωτικό Σημείωμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) για τη διασφάλιση της συμβατότητας
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τις απαιτήσεις του
Κανονιστικού Πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία
αποτελεί τον τριτοβάθμιο φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με
αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους
στη χώρα, καθώς επίσης και εταίρο της Ελληνικής Πολιτείας σε
ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ
Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), δημοσιεύει
Ενημερωτικό Σημείωμα/Newsletter (σε μορφή pdf και word για
λόγους προσβασιμότητας) για την πράξη που υλοποιεί με τίτλο
«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού
Πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία». Η πράξη συγχρηματοδοτείται
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Δείτε εδώ το
Ενημερωτικό
Σημείωμα/Newsletter
σε
μορφή
pdf
:
http://newsletter.antagonistikotita.gr/epanek/wpcontent/uploads/2020/11/%CE%95.%CE%A3.%CE%91.%CE%BC%
CE%B5%CE%91.%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89
%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%B
C%CE%B1-Newsletter.pdf

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Ελλάδα, ένας αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη μετά το COVID-19» , 23
Νοεμβρίου 2020
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU) και το
Hellenic Trade Council (HETCO) διοργανώνει Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Ελλάδα, ένας αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός
στην Ευρώπη μετά το COVID-19», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 – 12:30. Σκοπός της εν λόγω ημερίδας είναι η
ενημέρωση των ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων για τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στις δύο χώρες. Σημειώνεται
ότι η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική. Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, όπως συμπληρώσετε το Δελτίο
Συμμετοχής
πατώντας
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCG1J70vf1ujmJJy8fWkBOvS1spgGZm1C-RMf8VjLwHcdcQ/viewform .Θα αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος σε όσους δηλώσουν συμμετοχή. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210
3382342, 210 3382466 - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ.

Ευρωπαϊκή βράβευση για την ομάδα "Digital & Green
Waves" της 2ης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ

Ημερίδα παρουσίασης των δράσεων και των
αποτελέσματων του έργου METVET, 23 Νοεμβρίου
2020

ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου 13.11.2020: Το Βραβείο Αριστείας του
ευρωπαϊκού διαγωνισμού φωτογραφίας Photo Award 2020 του
Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης), απένειμε στην ομάδα "Digital &
Green Waves" της 2ης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ)
Μαθητείας Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ ο Ευρωπαίος Επίτροπος
Απασχόλησης Nicolas Schmit, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (9-13 Νοεμβρίου). H
ομάδα αποτελείται από τις μαθήτριες Ελένη Φρανσίζη,
Ελευθερία-Γιαννούλα Σοκολάκη, Ελευθερία Πίγκα, Σοφία
Τσοχαταρίδου και από τον εκπαιδευτικό Θεόφιλο Στουπιάδη. Οι
μαθήτριες φοιτούν στην ειδικότητα Γραφικών ΤεχνώνΗλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου της 2ης Επαγγελματικής
Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ και
διαγωνίστηκαν
ανάμεσα
σε
43
ομάδες
μαθητών
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) από 13
ευρωπαϊκές χώρες. Ζητήθηκε από τους μαθητές να μοιραστούν
μια ιστορία με φωτογραφίες μιας αξέχαστης εμπειρίας
επαγγελματικής μάθησης με θέμα τις "Πράσινες & Ψηφιακές
Δεξιότητες". Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών
Δεξιοτήτων είναι μια ετήσια εκδήλωση όπου τοπικοί,
περιφερειακοί ή εθνικοί φορείς ΕΕΚ παρουσιάζουν και
αναδεικνύουν τις δράσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
παρέχει μια πλατφόρμα για να γίνει ευρύτερα γνωστό το
δυναμικό της ΕΕΚ και μια ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών
και ορθών πρακτικών σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Η
φετινή, πέμπτη κατά σειρά, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Επαγγελματικών Δεξιοτήτων ήταν μία 100% διαδικτυακή
εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
συνεργασία με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φετινό θέμα αφορούσε τις Πράσινες
και Ψηφιακές Μεταβάσεις, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της
«Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» και της στρατηγικής για
«Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή». Οι νικητές των
Βραβείων Αριστείας 2020 τιμήθηκαν στην τελετή λήξης της
Εβδομάδας και αποτελούν όλοι εμπνευσμένα παραδείγματα
αριστείας στην ΕΕΚ.
Η 2η ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ αποτελεί ένα
παράδειγμα καλής πρακτικής στην επαγγελματική εκπαίδευση,
συμμετέχοντας από το 2017 με διάφορες εκδηλώσεις στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και
καταφέρνοντας να πετύχει πολλές διακρίσεις. Το 2017 η
εκπαιδευτικός και Διευθύντρια της 2ης ΕΠΑ.Σ. μαθητείας
Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ, βραβεύτηκε με το Βραβείο Αριστείας
στην κατηγορία "Εκπαιδευτικοί", στο πλαίσιό της 2ης
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Η
συμμετοχή των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς
προωθεί και προβάλλει τις επαγγελματικές και κοινωνικές
δεξιότητες των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών. Η
ανάδειξη των δεξιοτήτων των νέων αποτελεί προτεραιότητα και
στόχο του σχολείου, ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες τα
κατάλληλα εφόδια και εργαλεία για την ομαλή μετάβαση τους
στην αγορά εργασίας. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση αποτελεί ανάχωμα και ευκαιρία αντιμετώπισης της
ανεργίας των νέων και πρέπει να αποκτήσει στην κοινότητα τη
θέση που της αξίζει.

Tο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), σε συνεργασία με την
Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
που είναι εταίροι στο Έργο Erasmus+ με τίτλο «Διακρατική
Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον
Τομέα του Μετάλλου» (Joint Higher VET Course in the
Metal Sector- METVET ) διοργανώνουν διαδικτυακή
ημερίδα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 –
19:00, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ZOOM.
Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των δράσεων και
τα αποτελέσματα του έργου METVET. Στη συνάντηση θα
συμμετέχουν
επιχειρήσεις
του
χώρου
των
αλουμινοσιδηροκατασκευών,
εκπαιδευτικοί,
εμπειρογνώμονες του κλάδου καθώς και οι λοιποί
Έλληνες εταίροι του έργου : ΠΟΒΑΣ και TUV AUSTRIA
HELLAS. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου στο
https://www.metvet.eu/ για να δηλώσετε τη συμμετοχή
σας έως και την Παρασκευή 20/11/2020 και ώρα 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αρμόδιο πρόσωπο: Τζέλιου Μαρία, τηλ:
210 8846852 (εσωτ. 304), email: tzeliou@kekgsevee.gr

Για να δείτε τους νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας
Cedefop Photo Award 2020, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/photo-galleries/cedefopphotoaward-2020-winners
.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, επισκεφτείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/social/vocationalskills-week/european-vocational-skills-week-2017_en
.Για
περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, επισκεφτείτε
την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/epas

Σεμινάριο Εξαγωγών
ΔΕκεμβρίου 2020

για

στελέχη

ΜμΕ

,

3-10

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) διοργανώνει διαδικτυακά επιμορφωτικό σεμινάριο
για στελέχη ΜμΕ με θέμα «Προηγμένες εξαγωγικές
πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» με θέματα που
αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις
επιπτώσεις του Covid-19, που θα πραγματοποιήσει
διαδικτυακά στις 3, 4, 7, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2020. Το
σεμινάριο απευθύνεται 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 αυτό μπορούν να
συμμετέχουν στελέχη ΜμΕ από όλη την Ελλάδα χωρίς
κανένα
κόστος
.
Τα
σεμινάρια
εξαγωγών
πραγματοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ελληνικό
Κράτος. Εισηγητής ο είναι ο κ. Jon Walden, Principal
Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade
Facilitation της Crown Agents με έδρα το Ηνωμένο
Βασίλειο, σύμβουλος με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση
στις εξαγωγές. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην
Αγγλική γλώσσα. 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 και
τηρείται σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούνται όσοι
επιθυμούν να συμμετάσχουν να αποστείλουν μέχρι και την
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 συμπληρωμένη την αίτηση
συμμετοχής
που
βρίσκεται
στην
ιστοσελίδα
https://www.ebrd.com/knowhow/greece
.
Στοιχεία
επικοινωνίας: 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

Ημερίδα «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση», 27
Νοεμβρίου 2020
Το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα
LIFE (Greek LIFE Task Force) και το Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) συνδιοργανώνουν την
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και σας προσκαλούν σε
Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και
Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου
αιώνα». Στόχος της εκδήλωσης είναι η διάχυση και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων LIFE από τους
αρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής
διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Οι δηλώσεις συμμετοχής
πραγματοποιούνται
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://bit.ly/3pfS2nb . Στοιχεία επικοινωνίας:
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ, Βίλα Καζούλη ,Λ. Κηφισίας 241, Κηφισιά 145 61
,Κιν.:+30 6932411930, e-mail: kkoligiorga@prasinotameio.gr ,
Site: http://www.lifetaskforce.gr

5th EXPORTUSA FORUM , 23 Νοεμβρίου 2020
Το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει
ηλεκτρονικά το ¨5th EXPORTUSA FORUM¨ με θέμα «Trade
Beyond Covid-19 : The way forward» την Δευτέρα 23
Νοεμβρίου 2020 στις 15:00 - 18:00 .Το πρόγραμμα είναι
διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/myeventora/Events/export-usaforum/132500839921954054_5th-exportusa-forumagenda.pdf
.Η
αίτηση
συμμετοχής
βρίσκεται
στον
σύνδεσμο
https://www.eventora.com/en/Events/export-usaforum/Order/GCMXXCSLOW/Complete?iframe=&addTickets=
0.

7ο
Ελληνογερμανικό
Νοεμβρίου 2020

Φόρουμ

Τροφίμων,

26-27

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργρανώνει ηλεκτρονικά
το ¨7ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων¨ με θέμα « Η
πανδημική κρίση ευκαιρία αύξησης των ελληνικών εξαγωγών
φρούτων στη Γερμανία» στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2020. Οι
αιτήσεις
συμμετοχής
υποβάλλονται
στον
ιστότοπο
https://griechenland.ahk.de/gr/dilosi-symmetochis-7oellinogermaniko-foroym-trofimon
.
Περισσότερες
πληροφορίες: Ελίζα Λιούτα, τηλ: +30 210 6419038, +30 210
6445175 και Βασιλική Κεφαλά, τηλ: +30 210 6419018, +30
210 6445175.

Εικονικό Συνέδριο FOCUS ON BUSINESS IN GHANA, 25
Νοεμβρίου 2020
Το
Ελληνο-Αφρικανικό
Επιμελητήριο Εμπορίου και
Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) διοργανώνει εικονικό συνέδριο με
θέμα "Focus on Business in Ghana" στις 25 Νοεμβρίου 2020
και ώρα 17:00 σχετικά με την πολιτική της χώρας και τάσεις,
το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις εξαγωγές και τις
επενδύτικές ευκαιρίες στη Γκάνα και γενικότερα τις συνθήκες
και προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Το
συνέδριο θα φέρει κοντά την ηγετική κυβέρνηση και
επιχειρήσεις από τη Γκάνα καθώς και Έλληνες επιχειρηματίες
που δραστηριοποιούνται στη Γκάνα. Το συνέδριο είναι
δωρεάν, θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά και μπορούν να το
παρακολουθήσουν μέλη και μη του Ελληνο-Αφρικάνικου
Επιμελητηρίου και του ΣΕΒ. Η δήλωση συμμετοχή
πραγματοποιείται
υποβάλλοντας
τη
σχετική φόρμα
συμμετοχής
https://www.helafricanchamber.gr/articlefiles/Participation_Form_2.pdf στο email
info@helafrican-chamber.gr.
Πληροφορίες:
ΕλληνοΑφρικάνικο Επιμελητήριο, Παπαδιαμαντοπούλου 2, 11528,
Αθήνα, Τηλ.: (+30) 2107297711, fax : (+30) 7297733 .

23o Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, 30/11 εώς 5/12/2020
Η Ελληνική Εταιρία Logistics διεξάγει το πολυήμερο 23ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics με θέμα “Continuity in Crisis”, το
οποίο θα έχει διάρκεια 6 ημέρες, από 2 ώρες κάθε ημέρα, με
διεθνείς διακεκριμένους ομιλητές, τόσο από την Ευρώπη όσο και
από τις ΗΠΑ, οι οποίοι κατέχουν υψηλότατες θέσεις στην
ιεραρχία των επιχειρήσεών τους. Η εμπειρία τους, οι αποφάσεις,
η διαχείριση σε εταιρικό επίπεδο και τα αποτελέσματα από τα
οποία τελικώς κρίθηκαν, θα αποτελέσουν για τους συνέδρους
που θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά το συνέδριο, όχι μόνο
γόνιμη πηγή πληροφόρησης, αλλά και εργαλείο για τον τρόπο
που έδρασαν διεθνούς βεληνεκούς εταιρείες σε εποχές κρίσης.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ψηφιακού συνεδρίου θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της Έρευνας που διεξήγαγε η
Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, με θέμα: «Διερεύνηση του αντίκτυπου του COVID-19
στις Ελληνικές αλυσίδες εφοδιασμού: Επιπτώσεις και
επιχειρηματική συνέχεια». Στόχος της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics είναι τα στελέχη της ελληνικής αγοράς να πάρουν
inputs σε θέματα στρατηγικής και action plan από τους διεθνείς
ομιλητές του συνεδρίου, εν όψει του 2021. Η όσμωση και
ανταλλαγή κουλτούρας είναι αυτό που ευελπιστεί η EEL να
πετύχει μεταξύ Eλλήνων του εξωτερικού και επιχειρηματιώνυψηλόβαθμων στελεχών της ελληνικής αγοράς. Στην ιστοσελίδα
https://www.econgress.gr/future-econgress/23-logistics
πραγματοποιούνται οι εγγραφές και υπάρχει διαθέσιμο το
πρόγραμμα του συνεδρίου. Στοιχεία επικοινωνίας: Έφη
Κούτσιαρη,
Υπεύθυνη Γραμματείας EEL, T: 2130387248 Fax: 2106717361
E-mail: info@eel.gr , www.eel.gr .

Virtual e-Halal Expo 2020, 21-24 Δεκεμβρίου 2020
H έκθεση E-Halal Expo θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 21
εώς 24 Δεκεμβρίου 2020. Το e-Halal Expo είναι μια πλατφόρμα
διαφήμισης, B2B και B2C συναντήσεων, η οποία στοχεύει στην
εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας από την επαφή με νέους
συνεργάτες και την πραγματοποίηση συμφωνιών. Αυτή η
πλατφόρμα θα παρέχει στους εκθέτες τα εργαλεία για τη
δημιουργία μιας βιτρίνας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
βάσει της εφαρμογής τους. Οι εμπορικοί επισκέπτες μπορούν να
δουν και να ανοίξουν μια πόρτα που οδηγεί σε τρισδιάστατη
περιήγηση στις εγκαταστάσεις των εκθετών. Με τις επιλογές
αλληλεπίδρασης προγραμμάτων επικοινωνίας όπως το
WhatsApp και το Zoom μπορείτε να συναντήσετε και να
αλληλεπιδράσετε με πιθανούς πελάτες. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την 6η Παγκόσμια Σύνοδο
Κορυφής Halal (6th World Halal Summit ), η οποία θα
διοργανωθεί τόσο με παρουσία όσο και ηλεκτρονικά με ζωντανή
ροή στις 21-23 Δεκεμβρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο
Pullman, Κωνσταντινούπολη / Τουρκία. Η Παγκόσμια Σύνοδος
Κορυφής Halal έχει δημιουργηθεί με την φιλοδοξία να παρέχει
μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων και τάσεων του
κόσμου σχετικά με το halal και για να δημιουργούνται
συζητήσεις για τις μελλοντικές κατευθύνσεις που πρέπει να
ληφθούν στην αγορά halal. Πληροφορίες: Mrs. Aylin Recepova,
International
Project
Manager,
e-mail:
aylin.recepova@discoverevents.com.tr ,Tηλ/WhatsApp: + 90
554 499 8358 ..

Ενημερωτικό Δελτίο Focus Business Turkey November 2020
Το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκης απέστειλε
στο ΒΕΘ
το ενημερωτικό δελτίο Focus Business Turkey
November 2020 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 Ενημερωτικό Δελτίο.

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο
επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τους
μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2020. Το Δελτίο έχει
αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη AGORA στον
σύνδεσμο https://agora.mfa.gr/news/Δελτίο Γνους Πράττε .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771,
e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, -απέστειλε το 52ο
τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ
Σκοπίων (β΄ έκδοση Νοέμβριος 2020), σχετικά με ειδήσεις
οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
στη Βόρεια Μακεδονία. Σημειώνεται ότι το δελτίο είναι,
επίσης, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2052_
2020%20mk.pdf.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocomskopje@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε
ενημερωτικό κείμενο με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ». Tο εν θέματι
κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και
μπορείτε
να
το
δείτε
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72784 .
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 ΒΕΘQ: www.veth.gov.gr .

THE FOURCE'20 - The Source of Nature Virtual Trade
Fair, 23-27 Νοεμβρίου 2020
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην
Αθήνα μας ενημερώνει ότι η εμπορική έκθεση «The Source
of Nature Virtual Trade Fair » θα πραγματοποιηθεί
ηλεκτρονικά στις 23 εώς 27 Νοεμβρίου 2020. Στην έκθεση
συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι προμηθευτές και κατασκευαστές
τροφίμων της Τουρκίας και ο επισκέπτης μπορεί να
ενημερωθεί για τις τελευταίες τάσεις των τροφίμων και
ποτών της Τουρκίας, να ανακαλύψει νέα προϊόντα και να
έρθει σε επαφή με νέους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Είτε
πρόκειται για φρέσκα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα,
κονσερβοποιημένα, βιολογικά, διαιτητικά, χωρίς γλουτένη,
προϊόντα λιχουδιών ή συστατικά κ.λπ.,ο επισκέπτης θα βρει
μια πλήρη γκάμα προϊόντων που εκτίθενται στο THE
FOURCE. Η παρακολούθηση της έκθεσης είναι δωρεάν.
Αναλυτικές πληροφορίες, η λίστα των συμμετέχοντων καθώς
και η δήλωση συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
https://www.thefource.org/
.Επικοινωνία: Commercial
Counsellor’s Office, Embassy of the Republic of Turkey, Tel :
(+30) 2107222196, Fax : (+30) 2107242948, 26 Rigillis Str.,
10674 Athens Greece, E-Mail: atina@ticaret.gov.tr, Web:
www.musavirlikler.gov.tr

Γ. Βρούτσης: Με συνέπεια και ευθύνη, η κυβέρνηση
προχωράει σε ακόμα μία οικονομική ενίσχυση για
130.000 μακροχρόνια άνεργους συμπολίτες μας μέχρι
τέλος Νοεμβρίου από τον ΟΑΕΔ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, σε άμεση
υλοποίηση της πρόσφατης δέσμευσης του Πρωθυπουργού,
συνυπογράφει σήμερα την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη
χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ
που

αφορά

περίπου

130.000

μακροχρόνια

ανέργους

συμπολίτες μας που δεν λαμβάνουν την τακτική επιδότηση
ανεργίας. Το κονδύλι του ΟΑΕΔ γι’ αυτήν την έκτακτη
ενίσχυση υπολογίζεται στα 52 εκατ. ευρώ.
Τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα καταχωρήσουν ή

ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με θέμα : Ο τομέας τεχνολογίας και
νεοφυών εταιρειών στη Σερβία
(Νοέμβριος 2020).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στο Βελιγράδι
(www.agora.mfa.gr ) τηλ.
+381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocombelgrade@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

θα επικαιροποιήσουν το αριθμό του τραπεζικού τους
λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προκειμένου να τους καταβληθεί
αυτόματα η έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ, όπως είχε γίνει
και στην πληρωμή Απριλίου-Μαΐου 2020.
Επιδίωξή

του

Υπουργείου

Εργασίας

&

Κοινωνικών

Υποθέσεων είναι η πληρωμή αυτή να πραγματοποιηθεί όσο
το δυνατόν νωρίτερα και μέχρι τέλος του τρέχοντος μήνα.

*Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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23/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ.2313323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

735

24/11/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

737

24/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313 308154

ΓΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
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24/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ.2313320528

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

726

26/11/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΗΛ. 2313327826

4H ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

727

27/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΝΩΝ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

728

27/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DATA PROTECTION OFFICER (DPO)" ΤΗΛ.2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

731

27/11/2020 Α.Δ. 52/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2421351157

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

732

27/11/2020 Α.Δ. 51/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2421351157

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

734

27/11/2020 Α.Δ. 53/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.
2421351157

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

738

27/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΛ.
2410993505

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

745

27/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021 ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΝΑ
ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ" ΤΗΛ.
2237350713
27/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΤΗΛ.2695360606

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

739

30/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ) ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ

740

30/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ) ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ

741

30/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ

748
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754

30/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΙΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Η/Υ ΤΗΛ.2313327864

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

742

1/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΗΛ.2310 320561

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

733

3/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

759

3/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΤΗΛ.2682045005

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

753

7/12/2020 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
NOTIFICATION OF INTEND ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "
PROVIDE OUTDOOR INFRASTRUCTURE FOR MARITIME PRTROL
AICRAFT AT EVENES AIR STATION NORWAY" ΤΗΛ.3227076734

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

757

11/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313307190

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

730

14/12/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2651007982

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

744

14/12/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛ.2651007115

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

736

15/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 71.680 ΚΙΛΩΝ MASTERBATCH ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

729

16/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΛ.2131308025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

756

17/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ
ΤΗΛ.2103483163

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

758

17/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 4 ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΤΗΛ.2103483163

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

755

18/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΓΙΟΝΑΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛ.2103483163

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

11/1/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΗΛ.2651007982
28/1/21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
"IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE
INCREMENT 2" Γ΄ΜΕΡΟΣ ΤΗΛ.3227076734

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

751

28/1/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
"IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE
INCREMENT 2" ΤΗΛ.3227076734

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

750

3/2/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
"INTEGRATION TEST BED BUILD 6 OPEN FRAME SERVICES" Β΄ΜΕΡΟΣ
ΤΗΛ.3227076734

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

752

3/2/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
"INTEGRATION TEST BED BUILD 6 OPEN FRAME SERVICES" Α΄ΜΕΡΟΣ
ΤΗΛ.3227078335

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

743
749

•
•

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

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.

