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Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο οδηγός του προγράμματος
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
ΒΕΘ:SOS εκπέμπουν βιοτεχνίες για το
κλείσιμο του τελωνείου της Κρυσταλλοπηγής
Σε απόγνωση βρίσκονται, μετά το κλείσιμο των χερσαίων
συνόρων στο τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής, για μια ακόμη φορά,
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης που
διατηρούν εμπορικές
συναλλαγές με επιχειρήσεις της Αλβανίας.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις, βρίσκονται για δεύτερη φορά στο μάτι του
κυκλώνα, εξαιτίας του κλεισίματος του συνοριακού σταθμού στην
Κρυσταλλοπηγή, καθώς δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν στους
προβλεπόμενους χρόνους τους πελάτες τους, ενώ επωμίζονται
επιπλέον έξοδα που τους φέρνουν σε δυσχερή θέση.
Σημειώνεται πως ευπαθή εμπορεύματα τα οποία προέρχονται
από τη Βόρεια Ελλάδα, κινδυνεύουν με καταστροφή λόγω των
αυξημένων ωρών ταξιδιού, αν επιλεγούν άλλες οδοί διέλευσης.
Αξιοσημείωτο είναι πως η διέλευση επιτρέπεται στους υπόλοιπους
συνοριακούς σταθμούς χωρίς να υφίστανται περιορισμοί.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις - μέλη του, τα
οποία έρχονται αντιμέτωπα με μια νέα πραγματικότητα μετά το
«σφράγισμα» των συνόρων στο τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής το δεύτερο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα - μεταφέρει το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με επιστολή του, στους
υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και Εσωτερικών,
Τάκη Θεοδωρικάκο.
«Αντιλαμβανόμαστε, τους λόγους που οδηγούν την κυβέρνηση
στη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, τα
οποία την ίδια στιγμή επιδεινώνουν την οικονομία και
δυσκολεύουν τις εργασίες των επιχειρήσεων. Ωστόσο
μεταφέρουμε την κραυγή αγωνίας των επιχειρήσεων που
διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με επιχειρήσεις της Αλβανίας
ώστε να δοθεί η δυνατότητα διέλευσης ανθρώπων και
εμπορευμάτων σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους
υγειονομικούς κανόνες και αντίστοιχους ελέγχους» αναφέρεται
στην επιστολή του ΒΕΘ, που τονίζει πως στόχος θα πρέπει να
είναι, εν μέσω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που βιώνουν
οι ΜμΕ, η αποφυγή επιβολής οικονομικών ρητρών καθυστέρησης
στην υλοποίηση των παραγγελιών και προπάντων η οικονομική
τους καταστροφή. Επισημαίνεται πως για περαιτέρω διασφάλιση
της δημόσιας υγείας θα μπορούσε να λειτουργήσει κλιμάκιο του
ΕΟΔΥ στο συνοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής διεξάγοντας
δειγματοληπτικά rapid tests. Το κόστος λειτουργίας ενός
κλιμακίου στο χώρο του τελωνείου εκτιμάται πως είναι σημαντικά
μικρότερο μπροστά στη ζημιά που υφίστανται οι επιχειρηματίες
εξαιτίας των νέων προσκομμάτων που αντιμετωπίζουν στην
επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει
ότι ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5229/26.11.2020). Το πλήρες
κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
www.ypeka.gr/Portals/0/Arxiki/20201126_Exoikonomw_Ay
tonomw.pdf. Για γενικές πληροφορίες – ερωτήσεις οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το helpdesk
του προγράμματος: Τηλέφωνο: 210 6241829. Ώρες
λειτουργίας 07:00 – 21:00 Δευτέρα – Παρασκευή, E-mail:
support@exoikonomo2020.gr.

Αυτοματοποιημένη και με ευθύνη των εταιρειών η
δημοσίευση στοιχείων στο ΓΕΜΗ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β'
5160/22.11.2020) η απόφαση Αριθμ. 122577 (1)
Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.
και
δειγματοληπτικός έλεγχος του άρθρου 102 του ν.
4635/2019 (Α΄ 167). Πιο αναλυτικά, η απόφαση που
υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
'Αδωνις Γεωργιάδης ορίζει ότι οι επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά
και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, θα αναρτούν στο
ΓΕΜΗ, στοιχεία και πράξεις για τις οποίες είναι
υποχρεωτική η δημοσίευσή τους, όπως για παράδειγμα οι
οικονομικές καταστάσεις, οι ιδρυτικές πράξεις, η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου κ.ο.κ. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική
δυνατότητα, προβλέπεται, ήδη, με το νόμο 4635/2019,
ωστόσο, τεχνικά δεν ήταν εφικτή, καθώς απαιτούνταν η
έκδοση σχετικής απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Η απόφαση αυτή, λοιπόν υπεγράφη και
«κωδικοποιεί»
τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης
καταχώρισης. Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Β΄5160.

Σε λειτουργία η
Αναλυτικές Οδηγίες

Επιστρεπτέα

Προκαταβολή

4:

Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: Αναλυτικές
Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής στο σύνδεσμο:
http://www.aade.gr/sites/default/files/202011/Odigies%20epistreptea%20prokatavoli4_aitisi%20xorigis
is.pdf

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία απόσυρσης των ταμειακών μηχανών
Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να
συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ. Η παράταση
των προθεσμιών κρίθηκε απαραίτητη, λόγω τόσο των συνθηκών της πανδημίας, όσο και για να εναρμονιστεί η προθεσμία με τον
χρόνο έναρξης της υποχρεωτικής διαβίβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA. Με την ολοκλήρωση του
πλάνου απόσυρσης ή αναβάθμισης, το σύνολο των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να συνδεθούν online με
την ΑΑΔΕ. Διευκρινίζεται ότι η ειδική προθεσμία, που έθεσε ο ν. 4174 για απόσυρση χωρίς κυρώσεις παλαιότερων μοντέλων
ΦΗΜ, που έπρεπε να είχαν ήδη αποσυρθεί βάσει της ΠΟΛ1196/2017,δεν αλλάζει και παραμένει η 30ή Νοεμβρίου 2020.

Έως τις 17:00 ανοιχτές οι ΔΟΥ για το κοινό από 23
Νοεμβρίου
Διεύρυνση ωραρίου των ΔΟΥ έως αργά το απόγευμα, κατά
τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας,
εφαρμόζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο
την καλύτερη δυνατή και συνεχή εξυπηρέτηση των
φορολογούμενων εν μέσω πανδημίας. Με απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσίλη, από τη Δευτέρα, 23
Νοεμβρίου, οι ΔΥΟ λειτουργούν ως εξής:
1. Ώρες εισόδου για το κοινό (για προγραμματισμένες
συναντήσεις μόνο) και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: 08.0017.00.
2. Ταμειακές συναλλαγές: 08.00-15.00 .
3. Οι ΔΟΥ θα λειτουργούν από τις 7:00 έως τις 19:00 .
Μεταξύ 17:00 και 19:00 εξυπηρετούνται μόνο κλήσεις προς
τη γραμματεία των ΔΟΥ για τον προγραμματισμό
συναντήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι το συναλλασσόμενο κοινό προέρχεται στις
ΔΟΥ μόνο με ραντεβού και εφόσον το αίτημα του δεν μπορεί
να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. Για την αποφυγή του
συγχρωτισμού και τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού, δημιουργούνται τέσσερις βάρδιες για τους
υπαλλήλους. Δείτε το Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ για το ωράριο
λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.

Επιστρεπτέα
προκαταβολή:
στις
28/2/21
δικαιολογητικά για τους τρεις πρώτους κύκλους

στο

ΦΕΚ

227Α/18-11-2020

ο

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου (25.11.2020):
Το Υπουργείο
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε τροπολογία στο
νομοσχέδιο του, που βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής
προς ψήφιση, σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται σε 5 μήνες
τα
χρεωστικά
υπόλοιπα
ελεύθερων
επαγγελματιών,
αυτοαπασχολούμενων και αγροτών τα οποία προέκυψαν από
την εκκαθάριση των οφειλών τους για το έτος 2019. Η
καταβολή των 5 μηνιαίων δόσεων θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο
του 2021 και αφορά 800.349 ασφαλισμένους για τους οποίους
προέκυψε μέσο χρεωστικό υπόλοιπο 1.355,61 ευρώ. Με την
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών μερίδων
κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της πολύπλοκης και
γραφειοκρατικής διαδικασίας υπολογισμού και είσπραξης
ασφαλιστικών εισφορών για 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους
που εισήγαγε ο νόμος 4387/2016 (νόμος ΣΥΡΙΖΑ) και
μετέτρεψε το ασφαλιστικό σύστημα σε φορολογικό. Από
1/1/2020 1,5 εκ. ασφαλισμένοι, ελεύθεροι επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες επιλέγουν με απόλυτη
ελευθερία στην αρχή κάθε έτους την ασφαλιστική κατηγορία
που επιθυμούν με βάση την οικονομική τους δυνατότητα όπως
προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος (ν.4670/2020). Δείτε
εδώ το Δελτίο Τύπου.

τα

Παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία
υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις
επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο
των
τριών
πρώτων
κύκλων
της
Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, βάσει του προσωρινού πλαισίου της ΕΕ για
τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της
νόσου Covid-19. Αυτό προβλέπουν τρεις κοινές αποφάσεις
των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(υπ' αρ. ΓΔΟΥ 285/23.11.2020, υπ' αρ. ΓΔΟΥ
286/23.11.2020 και υπ' αρ. ΓΔΟΥ287/23.11.2020, οι οποίες
δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β' 5224/25.11.2020). Δείτε το ΦΕΚ
5224Β/25.11.2020.

Δημοσιεύθηκε
4753/2020

Γ. Βρούτσης: Ρυθμίζουμε τις ασφαλιστικές οφειλές 800.349
ελ. επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών
σε πέντε δόσεις με πρώτη καταβολή στο τέλος Μαρτίου
του 2021

νόμος

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 227Α/18-11-2020 ο νόμος
4753/2020
"Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για
την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας
για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη
λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις". Στον εν λόγω
νόμο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για τη μείωση ενοικίων,
τις επιταγές, την παράταση της δήλωσης πόθεν έσχες και
άλλες σημαντικές διατάξεις. Δείτε το νόμο όπως έχει
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Μείωση ενοικίου 40% για τον Νοέμβριο - Δημοσιεύθηκε η
απόφαση με τους ΚΑΔ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5204Β/24.11.2020 η απόφαση
Α.1251/2020 Αριθμ. Α.1251 :Προσδιορισμός πληττόμενων
επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος
για τον μήνα Νοέμβριο 2020. Δείτε την απόφαση όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

Ξεκινά σήμερα Παρασκευή 27.11.2020 η ηλεκτρονική
διαδικασία καταβολής της νέας εφάπαξ οικονομικής
ενίσχυσης 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια
ανέργους
Από σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 15:00, ξεκινάει
η διαδικασία καταβολής της νέας εφάπαξ οικονομικής
ενίσχυσης 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους, στο πλαίσιο
των κυβερνητικών μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική
στήριξη
των
ανέργων.
Σύμφωνα
με
τη
ΚΥΑ
48222/1215/24.11.2020 (ΦΕΚ Β 5225/25.11.2020), δικαιούχοι
είναι οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι που
απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή
ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας,
κατά το διάστημα από την 1 Μαρτίου έως και τις 25 Νοέμβριου
2020, παρέμειναν εγγεγραμμένοι άνεργοι έως και τις 25
Νοεμβρίου και δεν έλαβαν την προηγούμενη εφάπαξ οικονομική
ενίσχυση 400 ευρώ που καταβλήθηκε το διάστημα ΑπριλίουΜαΐου 2020. Από την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου και ώρα 15:00
και μέχρι την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59 οι
δικαιούχοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ή να καταχωρίσουν τα
στοιχεία ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους
κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή ΟΑΕΔ στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-semakrokhronia-anergous
Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και
ασφάλιση → Ανεργία → Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε
μακροχρόνια ανέργους. Η καταβολή των 400 ευρώ στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, γίνεται μετά την
καταχώριση IBAN και κατόπιν ελέγχου και έγκρισης από τον
ΟΑΕΔ. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων πιστώνονται εντός 3
εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή των 400 ευρώ από τον
ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η οικονομική ενίσχυση είναι
αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών
επενδυτικών σχεδίων της Δράσης "Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας"
του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ
μας υπενθυμίζει ότι στις 30 Νοεμβρίου 2020
και ώρα 15:00 είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(ΕΠ-ΠΚΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συγκεκριμένα δράση έχει στόχο την
ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της εφαρμοσμένης και
πειραματικής έρευνας και της καινοτομίας από επιχειρήσεις είτε αυτόνομα
είτε μέσω συμπράξεων και συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικά
κέντρα και φορείς του Δημοσίου, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ και Κοινωφελή Ιδρύματα
του Ν.4182/2013 που αποτελούν και τους υποψήφιους δικαιούχους. Ο
προϋπολογισμός της Δράσης (δημόσια δαπάνη) είναι 6 εκ. ευρώ και
χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια ύψους 20.000 έως 400.000 ευρώ, τα
οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 18 μήνες από την ένταξή
τους στη δράση. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από
το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 20142020. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν για μισθολογικό κόστος,
εξοπλισμό, μεταφορά τεχνογνωσίας, μελέτες, γενικότερα έξοδα κ.ά. Το
ποσοστό επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις διαμορφώνεται ανάλογα με το
καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξει ο υποψήφιος δικαιούχος και το
μέγεθος της επιχείρησης και για τους οργανισμούς έρευνας και διάδοσης
γνώσεων είναι 100%. Δείτε την σχετική απόφαση
στο σύνδεσμο:
ΨΡΠΘ7ΛΛ-ΕΕΚ (diavgeia.gov.gr) . Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις
της ΕΥΔ/ΕΠ ΠΚΜ διευκρινίζεται ότι : α) για την επιλεξιμότητα των
επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας με αντικείμενο προϊόντα και διαδικασίες
του πρωτογενή τομέα μας ενημερώνουν ότι τα συγκεκριμένα επενδυτικά
σχέδια καινοτομίας είναι επιλέξιμα με την προϋπόθεση στα σχήματα
συνεργασίας να μην συμμετέχουν Επιχειρησιακές Ομάδες (Ε.Ο.) της
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) και ο φορέας της επένδυσης
να διαθέτει τον Κωδικό Δραστηριότητας που θα δηλωθεί ως (ΚΑΔ)
επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της Δημόσιας Χρηματοδότησης
στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. β) αναφορικά με την συμπλήρωση
μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του
φυσικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας, μας
ενημερώνουν ότι τα πεδία που καλούνται να συμπληρώσουν οι επενδυτές
είναι τα εξής:
1) Περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης - Περιγραφή φυσικού
αντικειμένου.
2) Επικοινωνιακή περιγραφή της επένδυσης - Σύντομη περιγραφή.
3) Μεθοδολογία υλοποίησης έργου – Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και
παραδοτέων.
4) Αναμενόμενα αποτελέσματα.
5) Στόχοι της επένδυσης.
6) Δραστηριότητες επικοινωνίας και δημοσιότητας της επένδυσης.
7) Κρισιμότητα επένδυσης.
8) Προστιθέμενη αξία επένδυσης.
9) Τρόποι επίτευξης στόχων επένδυσης.
10) Αναμενόμενα οφέλη από την επένδυση.
11) Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων - Αγορές στόχοι της επιχείρησης.
12) Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
συνεργαζόμενων φορέων.
13) Οργανωτική δομή της επιχείρησης και διαχείριση του Έργου /
Περιγραφή της σύμπραξης των συμμετεχόντων.
14) Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων τυχόν
υπεργολάβου.
15) Καταγραφή αριθμού των νέων θέσεων απασχόλησης οι οποίες θα
δημιουργηθούν (Οι θέσεις απασχόλησης είναι εξαρτημένης εργασίας και
υπολογίζονται σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)).
Επισημαίνεται ότι, η Δράση "Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας"
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι Δικαιούχοι
μπορούν να ενημερώνονται για oποιαδήποτε νέα εξέλιξη της Δράσης, από
την ιστοσελίδα της ΕΥΔ/ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr), και του
ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (για την ειδική σελίδα της Δράσης, πατήστε
στο σύνδεσμο: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ
(kepa-anem.gr)),καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ
στα οποία συνιστούμε να εγγραφείτε. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη
διευκρίνιση ή πληροφορία καθημερινά 9:00-13:30 (τηλ. 2310-480.000),
info@e-kepa.gr/info@kepa-anem.gr, www.kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr .

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Έως τις 3 Δεκεμβρίου 2020 (8:00) θα είναι
ανηρτημένο
για
δημόσια
διαβούλευση
στο
opengov.gr το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
με τίτλο: «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και
άλλες διατάξεις». Στο νομοσχέδιο, προβλέπεται η
θεσμοθέτηση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης
(ΕΣΚ), στις οποίες θα μπορούν να φοιτήσουν
απόφοιτοι γυμνασίου. Παράλληλα, προβλέπεται η
ίδρυση πρότυπων ΕΠΑΛ
όπου θα εισάγονται
απόφοιτοι γυμνασίου με βάση τον βαθμό
απολυτηρίου τους. Προσόντα επιπέδου 5 θα
προσφέρουν
τα
Ινστιτούτα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη
Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Για τη διασύνδεση με τις
πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, το
νομοσχέδιο προτείνει η ουσιαστική συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων και συστήνεται Κεντρικό
Συμβούλιο
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) με τριετή θητεία, με
συμμετοχή
και
των
κοινωνικών
εταίρων,
εκπροσώπων της αγοράς και λοιπών εμπλεκόμενων
φορέων. Δείτε την αιτιολογική έκθεση και το κείμενο
του σχεδίου νόμου.
Σε διαβούλευση μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου το
νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
Αλλαγές φέρνει στους όρους ανακύκλωσης, ως προς
τα πρόστιμα αλλά και στη διαχείριση των
αποβλήτων, το νομοσχέδιο του υπουργείου
Περιβάλλοντος κι Ενέργειας «Προώθηση της
Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών
2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L
150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L
150/141)» που βρίσκεται σε διαβούλευση έως και τις
4 Δεκεμβρίου. To νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
μεταξύ άλλων εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές: – Τα
απόβλητα συσκευασιών θα συλλέγονται πλέον
χωριστά (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί). – Δίνεται
η δυνατότητα στους δήμους να χρεώνουν
χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους παράγουν
λιγότερα
απόβλητα
ή/και
ανακυκλώνουν
περισσότερο (εισάγεται, δηλαδή, η ευρωπαϊκή αρχή
“πληρώνω όσο πετάω”). – Εκσυγχρονίζεται το τέλος
ταφής για τους δήμους που “θάβουν” απόβλητα.
Επεκτείνεται και καθίσταται εφαρμόσιμο για τα
απόβλητα. Αντιθέτως οι δήμοι που δεν “θάβουν”
απόβλητα θα αποζημιώνονται. – Όλα τα νέα κτίρια
θα διαθέτουν χώρο συλλογής αποβλήτων για 4
χωριστά ρεύματα. – Μεταφέρονται τα πρόστιμα που
επιβάλλονται από την ΕΕ στους δήμους και τις
επιχειρήσεις που τα προκαλούν, απαλλάσσοντας
από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους.
Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, στόχος είναι η
ανακύκλωση να γίνει μέρος της καθημερινότητας
όλων των Ελλήνων, όπως γίνεται στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης. Τα βασικά σημεία του
νομοσχεδίου:
Χωριστή
συλλογή
αποβλήτων
συσκευασίας. Το τέλος ταφής εκσυγχρονίζεται,
επεκτείνεται και καθίσταται εφαρμόσιμο για όλα τα
απόβλητα. Τα πρόστιμα της ΕΕ μετακυλίονται σε
όποιους δεν συμμορφώνονται. Προάγεται η
επαναχρησιμοποίηση και η ενεργειακή αξιοποίηση
των υπολειμμάτων. Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο
είναιστοσύνδεσμο:http://www.opengov.gr/minenv/?p
=11440.
(ΠΗΓΗ:NEWSLETTER
TEE/TKM,26.11.2020).

ΟΑΕΔ - Νωρίτερα από ποτέ η προπληρωμή επιδομάτων και
Δώρου Χριστουγέννων φέτος από τον ΟΑΕΔ
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ (24/11/2020) :
Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα πραγματοποιηθεί η
προπληρωμή επιδομάτων και η πληρωμή του Δώρου
Χριστουγέννων έτους 2020 από τον ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, τη
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 θα ξεκινήσει η προπληρωμή της
τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας
ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων,
καθώς και η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους
επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής
παροχής προστασίας μητρότητας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί
μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2021.
Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνουν
αυτόματα, με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από
τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης
στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές
εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3
εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.
Υπενθυμίζεται ότι για όσους επιδοτούμενους ανέργους έχουν
υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα των
προπληρωμών επιδομάτων, η προπληρωμή θα καταβληθεί μετά
την δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά (gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία →
Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).

Έφτασαν τις 20.000 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ για δωρεάν πρόσβαση ανέργων στην πλατφόρμα του
Coursera
Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ (26.11.2020): Έφτασαν τις 20.000 οι
αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσα σε 8 ημέρες από την έναρξη της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για δωρεάν πρόσβαση ανέργων σε
διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της
νέας συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το Coursera. Υπενθυμίζεται ότι οι
εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής, έως και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα
23:59, ή έως τη συμπλήρωση των 50.000 προσφερόμενων
θέσεων, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή
πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ αποκλειστικά 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)
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 έως 50.000
εγγεγραμμένους
ανέργους
σε
77
σειρές
μαθημάτων
υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800
αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων, με στόχο την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων τους και την απόκτηση νέων γνώσεων, στο πλαίσιο
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Coursera.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων, θα αποστέλλεται 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
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.

Ημερίδα Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Κατάρτισης
και
Εκπαίδευσης
Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 28 Νοεμβρίου 2020
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στα
πλαίσια της κοινωνικής του ευθύνης και συμβολής του στην
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και η
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Κατάρτισης και
Εκπαίδευσης,
πραγματοποιεί
Διαδικτυακή
Ημερίδα
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σταδιοδρομίας με
τίτλο: «ΣΠΟΥΔΕΣ – ΚΑΡΙΕΡΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».
H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, το Σάββατο 28
Νοεμβρίου 2020, ώρα 18:00 και απευθύνεται σε μαθητές
λυκείου, φοιτητές – σπουδαστές, γονείς, εκπαιδευτικούς,
νέους και νέες (ανέργους/ες και εργαζομένους/ες) που
επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις
στην αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα και την
επιλογή καριέρας. Εισηγητής της ημερίδας είναι ο Δρ
Ταουσάνης
Χρήστος
(Σύμβουλος
Σταδιοδρομίας,
Διευθυντής EMPLOYEDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης &
Σταδιοδρομίας) και σε αυτή θα προσκληθούν επαγγελματίες
από διάφορους κλάδους της οικονομίας με στόχο να
αναδειχθεί ότι η επιχειρηματικότητα είναι η κύρια αιτία
δημιουργίας θέσεων εργασίας, παραγωγής πλούτου,
κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Η 2ωρη ημερίδα
περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Διερευνώντας τις
κατευθύνσεις προς το επαγγελματικό μέλλον, Επαγγέλματα
του μέλλοντος, Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας
και Αγορά εργασίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η
εγγραφή
γίνεται
μέσω
του
link:
https://employedu.clickmeeting.com/265998853/register
.Προτείνεται η προεγγραφή τουλάχιστον μία ημέρα πριν απο
την ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας. Περισσότερες
Πληροφορίες: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
Τηλ: 2310271488, email: grammateia@epepthe.gr

Εργαστήρια συν-δημιουργίας για τη συνδιαμόρφωση
προτάσεων για την ανάπτυξη δράσεων συμμετοχικής
χρηματοδότησης
στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας, 2-3 Δεκεμβρίου 2020
O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης
Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
οργανώνουν δύο (2) εργαστήρια συν-δημιουργίας (cocreation workshops) του έργου Blue Crowdfunding που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής
Συνεργασίας Interreg Mediterranean 2014-2020, την
Τετάρτη 2 και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00
- 13.00. Τα εργαστήρια απευθύνεται σε εκπροσώπους και
στελέχη του δημόσιου τομέα, της τοπικής και περιφερειακής
αυτοδιοίκησης καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Στόχος των εργαστηρίων αυτών είναι μέσα από μία
συμμετοχική και διαδραστική διαδικασία οι συμμετέχοντες
να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, καθώς και να
συνδιαμορφώσουν προτάσεις για την ανάπτυξη δράσεων
συμμετοχικής χρηματοδότησης στον τομέα της γαλάζιας
οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με τη
διαθεσιμότητά τους μία από τις δύο ως άνω αναφερόμενες
ημερομηνίες μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων θέσεων (30
θέσεις ανά εργαστήριο) μέσω του εξής συνδέσμου
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFZzDkk3XC
mF6w9j0Y8mEE3gXAhOE10kVDfqs97GdsbMpL_w/viewfor
m
Περισσότερες
Πληροφορίες:
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας,
Αυτοτελής
Διεύθυνσης
Υποστήριξης
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Βασιλίσσης Ολγας
198,
ΤΚ
54655,
Θεσσαλονίκη,
email:
d.innovation@pkm.gov.gr .

Πρόσκληση συμμετοχής εργαζομένων σε πρόγραμμα
κατάρτισης από το ΣΒΕ
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), καλεί
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της
παραγωγής, που κατοικούν και εργάζονται σε επιχειρήσεις
της περιοχής παρέμβασης δηλαδή των Δήμων:
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς,
Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά,
και στις Δημοτικές ενότητες: Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας –
Χορτιάτη και Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα να υποβάλουν
αίτηση για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης
και πιστοποίησης. Λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα,
οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και οι αιτήσεις
είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.reskillthessaloniki.gr/ Οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά αποκλειστικά στην παραάνω διεύθυνση μέχρι
και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020. Η πράξη έχει τίτλο:
«Αναβάθμιση
των
δεξιοτήτων
των
εργαζόμενων
υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
(ΣΒΑΑ) Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
σε
θέματα
υπηρεσιών,
τουρισμού,
περιβαλλοντικής
διαχείρισης, βιώσιμης ενέργειας, πράσινων και κοινωνικών
συμβάσεων,
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Μέσω
της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η αναβάθμιση των
δεξιοτήτων
230
εργαζόμενων
των
υφιστάμενων
επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα
κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 150 ώρες, εκ των
οποίων 130 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες
πρακτική άσκηση, (Μελέτες περιπτώσεων - Case Studies)
Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα
κατάρτισης, είναι πέντε ευρώ (5,00€) μικτά, και έως 750€
για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος.
Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι
εργαζόμενοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή
κάτοικοι των Δήμων: Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου,
Νεάπολης – Συκεών, και, Παύλου Μελά, καθώς και των
Δημοτικών Ενοτήτων: Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας –
Χορτιάτη, και, Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα, οι οποίοι
πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:
•Να είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, εποχικά η
μερικά, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του
κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
Η ιδιότητα του εργαζόμενου θα πρέπει να διατηρείται σε
όλη τη διάρκεια συμμετοχής στην πράξη.
•Να είναι: Είτε πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Είτε
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή
τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία.Η Πράξη περιλαμβάνει τις
ακόλουθες δράσεις:
1) Την υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης σε
εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και συγκεκριμένα:
-Υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης υγείας &
ασφάλειας εργαζομένων
-Διαχείριση δημοσίων συμβάσεων – πράσινες & κοινωνικές
δημόσιες συμβάσεις - κρατικές ενισχύσεις
-Θεσμικό & νομικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας,
εξοικονόμηση & διαχείριση ενεργειακών πόρων
2) Την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε
εξειδικευμένα ή οριζόντια αντικείμενα, ανάλογα με το
περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα
παρακολουθήσουν. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)
και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014
– 2020». Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους
της Πρόσκλησης στο e-mail: meletes@sbe.org.gr , και στο
τηλέφωνο 6941 679759 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 16:00).

Νέο σύστημα καταγγελιών στην ΕΕ σχετικά με το εμπόριο
Όπως μας ενημέρωσε η Ευρωβουλευτής Ν.Δ. κα Άννα-Μισέλ
Ασημακοπούλου
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16.11.2020
εγκαινίασε ένα νέο σύστημα καταγγελιών των αθέμιτων εμπορικών
πρακτικών και των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά αλλά και των
παραβιάσεων κατά την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες και στο πλαίσιο του
συστήματος των γενικευμένων προτιμήσεων. Με το νέο σύστημα οι
καταγγελίες θα διοχετεύονται μέσω ενός κεντρικού ενιαίου σημείου
εισόδου στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου έτσι ώστε να υπάρχει
δομημένος και αποτελεσματικός έλεγχος. Η διαδικασία
καταγγελιών είναι ανοικτή για τα κράτη μέλη, τις εταιρείες, τον
επιχειρηματικό κόσμο, τις εμπορικές ενώσεις, τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόσβαση στα έντυπα καταγγελίας μπορείτε να έχετε μέσω της
πύλης «Access2Markets» στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου (Βλ.
σχετικά https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contactform).

Πρόσκληση σε Ενημερωτική Συζήτηση «Η ένταξη θυμάτων
trafficking στην αγορά εργασίας»
Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας
προσκαλεί σε ενημερωτική συζήτηση με θέμα «Η ένταξη θυμάτων
trafficking στην αγορά εργασίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11 π.μ. –
1μ.μ. Η συμμετοχή στη συζήτηση είναι δωρεάν. Απαραίτητη η
προεγγραφή
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsf--rpjIrHtEdNFIbSxDJb6-fyDCT5yV. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος TOLERANT - TransnatiOnaL network
for Employment integRAtion of womeN vicTims of trafficking
(TOLERANT Project) , στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ. Το
πρόγραμμα
χρηματοδοτείται
από
το
Ταμείο
Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και έχει ως στόχο να
διευκολύνει την κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών και κοριτσιών
που προέρχονται από τρίτες χώρες και είναι θύματα εμπορίας για
σεξουαλική εκμετάλλευση, εστιάζοντας στην ένταξή τους στην
αγορά εργασίας στη χώρα προορισμού και στην Ε.Ε γενικότερα.

Ανακοίνωση
εκπαίδευσης

πραγματοποίησης

σεμιναρίων

αναγκαίας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μας γνωρίζει ότι τα
σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2021 τα οποία θα
πραγματοποιηθούν το Δεκέμβριο 2020 είναι τα :
•
«Ηλεκτρονικά Βιβλία» με εισηγητή τον κ. Αντώνη Ντίνο,
Προϊστάμενο Τμήματος Συντονισμού Διεύθυνσης Ελέγχων ΑΑΔΕ,
την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00.
Το σεμινάριο θα προλογίσουν ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος
Πιτσιλής
και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
•
«Φορολογία Κατοχής Ακινήτων» με εισηγήτρια την κα Άννα
Κόλλια Προϊσταμένη Α΄ Τμήματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
και Περιουσιολογίου της ΔΕΦΚ της ΑΑΔΕ, την Παρασκευή 11
Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00.
Μας υπενθυμίζει ότι τα σεμινάρια
μπορείτε
να τα
παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
•
Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming)
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής
ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
•
Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Περισσότερες πληροφορίες: https://oe-e.gr/

Εκδήλωση του Business Future Institute για τα οφέλη της 5ης
γενιάς κινητής τηλεφωνίας, 2 Δεκεμβρίου 2020

Υγιεινή διατροφή: Ελληνικά προϊόντα και μεσογειακή
διατροφή, Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020, 17.00 - 18.15 ECT

Με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς να βρίσκονται προ
των πυλών και στη χώρα μας, ένα από τα βασικά ερωτήματα
είναι πως θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας το
5G. Αυτό είναι και το θέμα της διαδικτυακής συζήτησης που
διοργανώνει στις 2 Δεκεμβρίου στις 5.30 μ.μ. το Business Future
Institute (Ινστιτούτο Επιχειρηματικού Μέλλοντος) στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων του Business Future Forum και η οποία εκδήλωση
θα μεταδοθεί στο σύνδεσμο https://bfievents.liveon.tech/ .Στην
εκδήλωση συμμετέχουν Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, οι οποίο έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα
των δικτύων 5G, τα οφέλη τους στην οικονομία μίας χώρας αλλά
και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία και την
ανάπτυξη των σχετικών υποδομών. Στην εκδήλωση οι
συμμετέχοντες ομιλητές θα συζητήσουν για τις υπάρχουσες
εμπειρίες από το εξωτερικό, τους κλάδους της οικονομίας που
μπορούν να ωφεληθούν άμεσα αλλά και το τι μπορούν να κάνουν
οι επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα τεχνολογία.
Παράλληλα, θα δεχθούν ερωτήσεις από το κοινό. Η
παρακολούθηση της συζήτησης είναι δωρεάν, Μπορείτε να
κάνετε
εγγραφή
στο
σύνδεσμο
https://forms.gle/UbADKUwVZWhzSSKRA .Πληροφορίες: Μίνα
Τολίδου, Πρόεδρος BFI, email: info@businessforum.eu ,T. 6973
857155.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια διοργάνωσε τον
περασμένο μήνα, υπό την αιγίδα του Πρέσβη Γιαννακάκη,
την «Εβδομάδα Ελληνικής Γεύσης», μια επιτυχημένη
πρωτοβουλία που καλωσορίστηκε ευνοϊκά από τους
καταναλωτές στη Βόρεια Μακεδονία. Σε συνέχεια αυτής της
εκδήλωσης, είναι συναρπαστικό να καλωσορίζετε την Diane
Kochilas για μια έγκαιρη συζήτηση σχετικά με τα οφέλη της
ελληνικής / μεσογειακής διατροφής. Η Diane Kochilas είναι ο
οικοδεσπότης, δημιουργός και συν-παραγωγός του My
Greek Table του PBS, το βραβευμένο 13 επεισόδιο ανά
σεζόν μαγειρικής-ταξιδιού σεζόν για την Ελλάδα. Η Diane
προέρχεται από το ελληνικό νησί της Ικαρίας και της Νέας
Υόρκης και φέρνει έναν συνδυασμό έμφυτης ευεξίας BlueZone και πνεύματος NYC με γνώμονα τα αποτελέσματα σε
ό, τι κάνει. Είναι βραβευμένη συγγραφέας περισσότερων
από 18 βιβλίων για την ελληνική-μεσογειακή κουζίνα. Για
εγγραφή στο σύνδεσμο: Eating healthy: Greek Products and
Mediterranean Diet Tickets, Thu, Dec 3, 2020 at 5:00 PM |
Eventbrite.
Η εγγραφή γίνεται μέσω Eventbrite. Ένας
σύνδεσμος για το Zoom Webinar θα σταλεί στους
συμμετέχοντες με κάθε εγγραφή.

Διαδικτυακή Ημερίδα «Συνοριακές διατυπώσεις Βρετανίας
- Ελλάδας μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020», 3 Δεκεμβρίου
2020
Η μεταβατική περίοδος εξόδου της Βρετανίας από τον
τελωνειακό χώρο και την ενιαία αγορά της ΕΕ θα λήξει στις 31
Δεκεμβρίου 2020. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν νέες
διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι Έλληνες
εξαγωγείς και εισαγωγείς όταν συναλλάσσονται με τη Βρετανία,
ανεξάρτητα από το αν θα επιτευχθεί συμφωνία ή όχι. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διαδικασίες, η
Βρετανική Πρεσβεία, σε συνεργασία με το Ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών, θα οργανώσει μια διαδικτυακή ημερίδα
στις 3 Δεκεμβρίου 2020 ώστε να απαντηθούν τυχόν
ερωτήματα. Οι βασικοί τομείς που παρουσιάζονται σε σχέση
με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές εμπορευμάτων
περιλαμβάνουν:
-Τελωνειακές εφαρμογές και απαιτήσεις κατά την εισαγωγή
τροφίμων,
ζώων,
φυτών
και
άλλων
ελεγχόμενων
εμπορευμάτων
-Συνοριακές διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μεταφορά
εμπορευμάτων.
-Συμμόρφωση και πρότυπα των προϊόντων και των
κανονισμών ΦΠΑ.
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση,
παρακαλείσθε να κάνετε εγγραφή και να δείτε το προγραμμα
της εκδήλωσης στον εξής σύνδεσμο:
https://www.eventbrite.co.uk/e/gb-eu-border-formalities-getready-for-the-end-of-the-transition-period-registration128982220293 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Β8
Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Ζαλοκώστα 10, 10671
Αθήνα, Τηλ: 210-3682841, Fαξ: 2103682771, email:
b08@mfa.gr .

9ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης: “Ο κόσμος το 2021:
Προκλήσεις μιας αβέβαιης εποχής”
Η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, σε
συνεργασία με το Δίκτυο Ναυαρίνο και το Ίδρυμα Konrad
Adenauer, διοργανώνουν το 9ο Διεθνές Συμπόσιο
Θεσσαλονίκης με θέμα: “Ο κόσμος το 2021: Προκλήσεις μιας
αβέβαιης εποχής”. Εξαιτίας του κορωνοϊού, τo φετινό Συμπόσιο
θα διεξαχθεί διαδικτυακά με τέσσερις συζητήσεις σε βάθος
τεσσάρων εβδομάδων, ξεκινώντας τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
Oι θεματικές των τεσσάρων συζητήσεων είναι:
Η πανδημία του Covid-19 και τι σημαίνει για τον κόσμο;
(30.11). Παγκόσμια ύφεση και Ελληνική Οικονομία (7.12)
Τουρκία: Προς τα πού πάει; (14.12). Τεχνητή Νοημοσύνη και η
4η Βιομηχανική Επανάσταση (21.12). Μεταξύ των ομιλητών
συγκαταλέγονται οι: Καλυψώ Νικολαΐδη, Καθηγήτρια Διεθνών
Σχέσεων και Διευθύντρια του Center for International Studies,
University of Oxford, Stephen M. Walt, Robert & Renee Belfer
Professor of International Affairs, Harvard Kennedy School,
Νίκος Βέττας, Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Daniel
Gros, Διευθυντής του Centre for European Policy Studies στις
Βρυξέλλες, David L. Phillips, Διευθυντής του Peacebuilding and
Rights Program, Institute for the Study of Human Rights στο
Columbia University, Soli Özel, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
στο Kadir Has University της Κωνσταντινούπολης και
αρθρογράφος στην ημερήσια εφημερίδα Haberturk, Μιχάλης
Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής στο Massachusetts
Institute of Technology Media Lab και ο Κωνσταντίνος
Δασκαλάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Επιστήμης Υπολογιστών του ΜΙΤ και ερευνητή στο MIT
Institute for Foundations of Data Science. Μπορείτε να
παρακολουθήστε τις διαδικτυακές συζητήσεις στο σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/NavarinoNetwork .

7ο Technology Forum 2020
Το 7ο Technology Forum 2020 θα πραγματοποιθεί διαδικτυακά την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου. Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, η
ανταγωνιστικότητα βασίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Η γνώση σε συνδυασμό με τα σωστά τεχνολογικά εργαλεία είναι
βασικά στοιχεία στη διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η γνώση αυτών των εργαλείων υπάρχει τόσο σε
βιομηχανικούς φορείς (ΙCΤ & σε άλλες βιομηχανίες) όσο και σε ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα). Ως εκ
τούτου, η συνεργασία τους είναι σημαντική για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή προοπτική. Σε αυτό το πλαίσιο, 19
φορείς έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να οργανώσουν μια σειρά συνεδρίων με το όνομα «Τεχνολογικό Φόρουμ». Περισσότερες
πληροφορίες: https://technology-forum.eu/ (ΠΗΓΗ: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας info@thessinnozone.gr, Νοέμβριος 2020 |
Ενημερωτικό Δελτίο).

Διαδικτυακή
διασυνοριακή
εκδήλωση
με
τίτλο:
"Πρωτοβουλία για τη δημιουργία και τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή"

6o Θεσμικό και Επαγγελματικό Συνέδριο “ICT Security
World”: «Ψηφιακή Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων εν
μέσω πανδημίας του COVID-19», 9-10 Δεκεμβρίου 2020

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. και το Πανεπιστήμιο
Επιστήμης
και
Τεχνολογίας
Πληροφοριών
(UIST)
«Απόστολος Παύλος» (έδρα η Οχρίδα) σας καλούν σε
διαδικτυακή
διασυνοριακή
εκδήλωση
με
τίτλο:
"Πρωτοβουλία για τη δημιουργία και τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή" . Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 στις
11:00 στο πλαίσιο του έργου ‘’Intelligent Cross-Border
Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups“/ INTERREG
IPA CBC PROGRAMME “Greece - Republic of North
Macedonia 2014-2020”. (https://icba-project.eu/).
Η
διασυνοριακή περιοχή έχει σημαντικό κεφάλαιο γνώσης, αλλά
περιορισμένη ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων. Το έργο
iCBA φιλοδοξεί να συμβάλει με βελτιώσεις σε αυτόν τον
τομέα, δημιουργώντας έναν Διασυνοριακό Επιταχυντή για
δημιουργία νέων επιχειρήσεων (startups) καλύπτοντας τη
διασυνοριακή περιοχή. Οι δράσεις του επιταχυντή
περιλαμβάνουν δράσεις κατάρτισης και εξατομικευμένης
υποστήριξης από μερικούς από τους κορυφαίους
εμπειρογνώμονες της περιοχής. Ο πρώτος κύκλος του
επιταχυντή
θα
οδηγήσει
στην
ανάπτυξη
15-20
επεξεργασμένων επενδυτικών ιδεών, οι οποίες θα
παρουσιαστούν σε επενδυτές και μπορούν να οδηγήσουν σε
νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Το 6o Ετήσιο διήμερο Συνέδριο «ICT Security World» θα
πραγματοποιηθεί ψηφιακά στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2020. Τo
Συνέδριo πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υποστήριξη θεσμικών και
επαγγελματικών Φορέων όπως του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας
(ΣΕΠΒΕ),
του
Συνδέσμου
Επιχειρήσεων
Καινοτόμων
Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και του Οργανισμού Ανοιχτών
Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Η κύρια θεματολογία του 6oυ
Ψηφιακού Συνεδρίου «ICT Security World» 2020 αφορά στις
εξής κατευθύνσεις:
-στην ασφαλή χρήση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών cloud,
οι οποίες υποστηρίζουν ήδη την λειτουργία σημαντικών
εγκαταστάσεων του ιδιωτικού, τραπεζικού και δημοσίου τομέα.
-στις σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία Επιχειρήσεων και
Φορέων εν μέσω κλιμάκωσης της πανδημίας του COVID-19 και
την ανάγκη νέων κανόνων στην ασφαλή λειτουργία
Επιχειρήσεων και Φορέων.
-στην αξιοποίηση κλασικών εφαρμογών στην αυτοματοποίηση
εργασιών γραφείου, όπως οι ψηφιακές υπογραφές, η ασφαλή
διακίνηση εγγράφων, καθώς και στην αναγκαιότητα ψηφιακής
«θωράκισης».
-στις Στρατηγικές, Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες, στα προϊόντα και
υπηρεσίες Ψηφιακής Ασφάλειας που αξιοποιούνται προκειμένου
να είναι ασφαλή τα Ψηφιακά Συστήματα Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.
-στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα στην εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού General Data Protection Regulation
(GDPR) σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Φορείς, Δημόσιο τομέα.
-Στις Στρατηγικές ΚυβερνοΑσφάλειας, οι οποίες ενισχύουν το
επίπεδο και την αντοχή των δομών και των εσωτερικών
διαδικασιών Φορέων, Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
-Στις σχέσεις της διαχείρισης κινδύνων και της εναρμόνισής τους
με τους επιχειρησιακούς στόχους για την διασφάλιση των
επίτευξη τους.
-Στην ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης των Στελεχών και των
Διοικήσεων . για τη διαχείριση ψηφιακών των κινδύνων και των
επιπτώσεών τους και τις εναλλακτικές διαδικασίες για την
αναπλήρωση τω απωλειών. Εγγραφή: Ελεύθερη συμμετοχή
(δωρεάν) χωρίς την καταβολή συμμετοχής. Στις Συμμετέχουσες
και Συμμετέχοντες θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης
για κάθε μέρα ξεχωριστά και εφόσον έχουν παρακολουθήσει το
80% του Συνεδρίου της κάθε ημέρας. Απαραίτητη η ηλεκτρονική
δήλωση συμμετοχής στο site: https://ictsecurity.e-expo.gr/
.Στοιχεία
Επικοινωνίας:
2104225585,
2104225520,
info@teamworks.gr .

Ψηφιακό Forum με τίτλο: «Exports turn Crisis into
Opportunity»
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων σε συνεργασία με το
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Νέας
Υόρκης σας προσκαλούν στο Ψηφιακό Forum με τίτλο:
«Exports turn Crisis into Opportunity».
Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020. Σύντομα μπορείτε να
επισκεφτείτε το site : www.pse-hacc-virtualforum.gr όπου θα
μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας και να
παρακολουθήσετε ζωντανά το Forum. Πρόκειται για ένα
πολυεπίπεδο γεγονός στο οποίο θα λάβουν μέρος αρμόδιοι
Υπουργοί, Διοικητές Τραπεζών, Επιχειρηματίες, Επικεφαλής
Οργανισμών, από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια
του Forum θα γίνει η «Αδελφοποίηση του Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Νέας Υόρκης».

Συνέδριο «Ukraine and Greece:
opportunities» ,3 Δεκεμβρίου 2020

Discover

new

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, η
Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα και το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουκρανίας, σε συνεργασία με
τον Οργανισμό Enterprise Greece, εναρμονισμένοι με τη νέα
πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία του
COVID-19, θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου
και ώρα 12:00, online συνέδριο με θέμα “Ukraine and
Greece: Discover new opportunities”. Στόχος της εκδήλωσης
είναι η ενημέρωση των Ελλήνων και Ουκρανών
επιχειρηματιών για τις επιχειρηματικές και επενδυτικές
ευκαιρίες στις δυο χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες,
καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής
εδώ έως 2/12/2020. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό σεμινάριο
δωρεάν το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα μέσω
της πλατφόρμας zoom. Μετά από τη δήλωση συμμετοχής, θα
αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για την παρακολούθησή
του. Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων του ΕΒΕΑ, τηλ. Επικοινωνίας: 210 3382342-252.,
Ακαδημίας 7, Αθήνα 10671, email: info@acci.gr .

Greek Exports Forum & Awards 2020, 20 Ιανουαρίου 2021
Τα Greek Exports Forum & Awards 2020, η μεγάλη συνάντηση
των Ελλήνων εξαγωγέων, άλλαξε ημερομηνία και θα διεξαχθεί
στις 20 Ιανουαρίου 2021. Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής
υποψηφιoτήτων είναι η 11 Δεκεμβρίου 2020. Η Υποβολή
Υποψηφιότητας γίνεται εδώ . Η δήλωση συμμετοχής γίνεται εδώ
. Αν επιθυμείτε να γίνετε χορηγός πατήστε εδώ . Δείτε
περισσότερες πληροφορίες στο https://ethosevents.eu/ . Τόσο το
Forum όσο και η Τελετή Απονομής των Βραβείων θα
διοργανωθούν ως LiveOn Digital Event, σε ειδικά διαμορφωμένο
studio τηλεοπτικής παραγωγής, με πιστή εφαρμογή των
σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι δε συμμετέχοντες θα
παρακολουθήσουν την εκδήλωση από την άνεση και την
ασφάλεια του προσωπικού τους χώρου, συνδεδεμένοι στη
LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία εταιρικής
επικοινωνίας του ethosGROUP. Στοιχεία επικοινωνίας
ethosGROUP, Λυσικράτους 64 - Καλλιθέα, 17674- Αθήνα ,Τηλ:
210 9984 950 email: info@ethosevents.eu .

Thriving in the Storm - Nέο πρόγραμμα υποστήριξης
της εξωστρέφειας του κλάδου της τεχνολογίας από την
Enterprise Greece
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των επιχειρήσεων
του τεχνολογικού κλάδου με στόχο την ενίσχυση της
ανθεκτικότητάς και της πρόσβασης τους σε διεθνείς αγορές
από στελέχη του οικοσυστήματος της Silicon Valley.
Σηματοδοτεί τη στρατηγική τοποθέτηση της Enterprise
Greece για την ανάπτυξη στοχευμένων εργαλείων
υποστηρίζοντας
την
εξωστρέφεια
των
ελληνικών
επιχειρήσεων στον καινοτόμο κλάδο τεχνολογίας και
υπηρεσιών σε δυναμικές αγορές-στόχου όπως οι ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι ο oργανισµός US-MAC δραστηριοποιείται
από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τεχνολογίας, γρήγορη
κι επιτυχημένη πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά, µέσω της
Silicon Valley (www.usmarketaccess.com) . Το Πρόγραμμα
απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες τεχνολογικές
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πλήρως λειτουργικό προϊόν ή
υπηρεσία έχουν πραγματοποιήσει ήδη πωλήσεις, επιθυμούν
να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στις ΗΠΑ αλλά
και ευρύτερα σε διεθνείς αγορές και δραστηριοποιούνται σε
έναν από τους παρακάτω τομείς: Healthcare / Life Sciences
Computer Hardware Mobile Technologies Edu-tech
Robotics Financial Technologies Process Automation
Collaborations/Communications for the Enterprise Data
Security E-commerce Food/Beverage Nutritional Science
Computer Gaming Delivery Services/Logistics. Για τη
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις
θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 30
Νοεμβρίου
2020
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://bit.ly/330ZtoG
. Η 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.

Τελευταία ανακοίνωση (27.11.2020) "9ου ΑραβοΕλληνικού Οικονομικού Φόρουμ", 8 & 9 Δεκεμβρίου
Σε συνέχεια πρότερων ανακοινώσεών του, το ΑραβοΕλληνικό Επιμελητήριο ενημερώνει πως το «9ο ΑραβοΕλληνικό Οικονομικό Φόρουμ», με τίτλο “Greece and the
Arab World: One Step Ahead”, θα διεξαχθεί στις 8 & 9
Δεκεμβρίου 2020, σε ψηφιακή μορφή και θα περιλαμβάνει
συνεδρία αφιερωμένη στο Σουλτανάτο του Ομάν, ως
τιμώμενη χώρα, αλλά και επιχειρηματίες ενδιαφερόμενους
για συναντήσεις Β2Β με Έλληνες ομολόγους τους από 15,
συνολικά, αραβικές χώρες: Αίγυπτο, Αλγερία, Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανο, Λιβύη, Μαρόκο,
Ομάν, Παλαιστίνη, Σαουδική Αραβία, Σομαλία, Συρία,
Τυνησία, και Υεμένη. Η φετινή διοργάνωση, όπως έχει ήδη
ανακοινώσει, δίνει τη δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των
συμμετεχόντων, διάδραση με τους ομιλητές, επίσκεψη στα
εικονικά περίπτερα των χορηγών και πραγματοποίηση
εικονικών συναντήσεων Β2Β μεταξύ των Αράβων
επιχειρηματιών με των Ελλήνων ομολόγων τους σε όλους
τους επιχειρηματικούς τομείς.
Με την προϋπόθεση ότι
έχετε κάνει την εγγραφή σας έγκαιρα και έχετε καταβάλει
μέχρι και τη Δευτέρα 30/11/20 το απόγευμα, το αντίτιμο της
συμμετοχής σας. Στη συνέχεια, και όσοι από εσάς έχετε
εξασφαλίσει τη συμμετοχή σας, θα λάβετε τις λίστες των
Αράβων επιχειρηματιών για να μας ορίσετε τα εικονικά
ραντεβού σας Β2Β. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να
δηλώσουν
συμμετοχή
στο
σύνδεμσο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSJLKx755dxsjulr7sN1Wqox_dU2G5TGvkqa9wV2v-lSj7Q/viewform .
Τελική Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: Δευτέρα, 30
Νοεμβρίου, στις 18:00.

Διαδικτυακή συνάντηση αγοραστών
κεραμικών ειδών και ειδών υγιεινής

–

πωλητών

Όπως μας ενημερώνει το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας
της Ινδίας στην Αθήνα (Τηλ. +302107259375, email:
mkt.athens@mea.gov.in , web: www.indianembassy.gr ) Το
Συμβούλιο Προώθησης Εμπορίου της Ινδίας (TPCI) θα
διοργανώσει ένα Mega "Virtual Buyers-Sellers Meet on
Ceramic & Vitrified Tiles" 15 ημερών από τις 2 έως τις 18
Δεκεμβρίου 2020, όπου θα είναι πάνω από 100 φημισμένοι
Ινδοί κατασκευαστές και εξαγωγείς κεραμικών & Vitrified
Tiles διαθέσιμο για συζήτηση μελλοντικών επιχειρηματικών
ευκαιριών με παγκόσμιους αγοραστές. Μια αποκλειστική
εικονική συνάντηση αγοραστή-πωλητή έχει προγραμματιστεί
για τις ευρωπαϊκές χώρες την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020 για
αγοραστές που επιθυμούν να παρέχουν ποιοτικά κεραμικά
και υαλοποιημένα πλακάκια και είδη υγιεινής από την Ινδία.
Η Ινδία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και
εξαγωγείς κεραμικών και υαλοποιημένων πλακιδίων και
παρέχει μια μεγάλη γκάμα κεραμικών και υαλοποιημένων
πλακιδίων ποιότητας σε πολλές χώρες. Συνιστάται στις
ενδιαφερόμενες εταιρείες να συμπληρώσουν το συνημμένο
«Έντυπο Εγγραφής» και να το υποβάλουν στο
internationaldivision@tpci.in . Η εγγραφή παγκόσμιων
αγοραστών είναι δωρεάν.

SUP Free hackathon, 11-13 Δεκεμβρίου 2020
Ο μαραθώνιος καινοτομίας SUP Free hackathon είναι η
πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής
καμπάνιας “Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης”. Στόχος
του είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας και των
επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών
και λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία, για να
συμβάλλουν σε μια καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μίας
χρήσης. Το SUP Free hackathon θα πραγματοποιηθεί 11–13
Δεκεμβρίου
2020,
απομακρυσμένα
με
εργαλεία
τηλεδιάσκεψης.
Οι τρόποι που μπορείτε να συμμετέχετε είναι :
-Δίνοντας θέματα ή προβλήματα ή προκλήσεις για λύση που
σχετίζονται με τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και
ενδιαφέρεται να την αναπτύξει σε ολοκληρωμένη εφαρμογή
(δημόσια υποβολή προτάσεων - διαβούλευση).
-Aναπτύσσοντας πρωτότυπες μεθοδολογίες και εφαρμογές
που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα (συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι).
-Yποστηρίζοντας αυτή την προσπάθεια (μέντορες, χορηγοί,
υποστηρικτές, δημόσιοι οργανισμοί, εταιρείες, συλλογικοί
φορείς).
Οι συμμετοχές για τους διαγωνιζόμενους θα είναι ανοιχτές
μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Για την καλύτερη προετοιμασία των
ομάδων και συμμετεχόντων ενθαρρύνουμε την έγκαιρη
εγγραφή ώστε να συμμετέχουν στα διαδικτυακά συμμετοχικά
εργαλεία.
Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που
αφορούν την ανοιχτή καινοτομία. Το εργαστήριο SUP Free
Innovation Lab, το οποίο υποστηρίζεται από τη LiDL Ελλάς,
έχει ως στόχο την προώθηση νέων αναπτυσσόμενων
τεχνολογιών (disrupting technologies) σε θέματα αειφορίας
και προστασίας του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει τη
διοργάνωση του μαραθωνίου καινοτομίας SUP Free
hackathon και, στη συνέχεια, έναν 5μηνο κύκλο υποστήριξης
των λύσεων που θα προταθούν, ώστε οι πρωτότυπες
εφαρμογές να μετασχηματιστούν σε παραγωγικές λύσεις.
Για αναλυτικές πληροφορίες και να δηλώσετε συμμετοχή
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
https://crowdhackathon.com/sup-free/ .
Στοιχεία
επικοινωνίας:
Tηλ:
2169002600,
email:
crowdhackathon+supfree@crowdpolicy.com

Επιχειρηματικά Νέα

Ζητείται συνεργασία με ελληνική βιοτεχνία ή
εργαστήριο ραπτικής που να τηρεί «δίκαιες συνθήκες
εργασίας»

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε προκήρυξη με
θέμα «Προκήρυξη δημοπράτησης και επιλογής αναδόχου για το
σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού
σταθμού Spitalles (περιοχή Δυρραχίου)». Περισσότερες
πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορούν να αντληθούν από τους
συνδέσμους
https://tinyurl.com/y4knujg8
και
https://tinyurl.com/yy3x65pg
(Α/Υπουργείο
Υποδομών&Ενέργειας,
Δ/νση
Ανάπτυξης
Ενεργειακών
Προγραμμάτων και Ενεργειακής Αποδοτικότητας). Πρεσβεία της
Ελλάδας στα Τίρανα, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων, 88, Skenderbej Str., Tirana, Tel.: +3554 2228980,
2247323, Fax: +3554 2228979, Email: ecocom-tirana@mfa.gr

Η ελβετική εταιρεία Manroof GmbH (Διεύθυνση:
Mattengasse 7, Πόλη/Τ.Κ: Zürich / 8005, Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ ,
Τηλέφωνο:
+41 (0) 44 274 15 00, Website:
https://www.manroof.ch/
Ηλ.Ταχυδρομείο:
jvm@manroof.ch ) ζητεί συνεργασία με ελληνική
βιοτεχνία ή εργαστήριο ραπτικής που θα μπορούσε να
ράβει τσάντες ή σάκους από βαμβάκι ή πολυεστέρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση "δίκαιων συνθηκών
εργασίας". Η Manroof παράγει υφάσματα και διαφημιστικά
αντικείμενα σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη υπό δίκαιες
συνθήκες εργασίας. Η εταιρεία είναι μέλος της Fair Wear
Foundation (FWF, https://www.fairwear.org/) . Κατηγορία
προϊόντος:
Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Φύλλα
υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που
λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή
από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης
Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200
g/m². (ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, 23.11.2020).

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε Οδηγό
Επιχειρείν 2020 για το Βέλγιο. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ )
e-mail: ecocom-brussels@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 δελτίο
τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια
Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.15/2020 από 24 Νοεμβρίου τ.μ.
Σημειώνεται ότι, το δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
του Γραφείου ΟΕΥ – Σκοπίων, στη διαδικτυακή πύλη AGORA,
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS_November_2020__II%20
mk.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.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία – Τεύχος
Νοεμβρίου
2020.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ),
email: econom-sofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790,
fax: (+3592) 9505375 και την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: 1.Ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα: Παράταση των ρωσικών αντίμετρων και της
απαγόρευσης εισαγωγών δυτικών αγροτικών προϊόντων καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους 2021.
2. Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Διεξαγωγή της Έκθεσης
«Made
in
Tajikistan-2020»
(26.11.2020-17.12.2020).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους ιστοτόπους
του Επιμελητηρίου http://tpp.tj/2020/10/27/onlajn-vystavka-madein-tajikistan-2020/ και της έκθεσης http://www.expotajikistan.tj/
http://expo.colibri.tj/?fbclid=IwAR3KqKp1Pi_1pay0aodZe8_4Bl3vU3ngI2CUbTPHMwlntQbBJPeA1lnBYs%20%3Bhttp%3A%
2F%2Fexpo.colibri.tj%2F . 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 .

Επιμορφωτικά
Προγράμματα
Τεχνολογίας
Ανάπτυξης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

και

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης,
ΚΕΔΙΒΙΜ
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου,
δημιουργήθηκε μια νέα πλατφόρμα προγραμμάτων
επιμόρφωσης με τίτλο: «Ε.Π.Τ.Α. – Επιμορφωτικά
Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης», ενός χώρου
όπου αναπτύσσονται στοχευμένοι κύκλοι εξελικτικής
ψηφιακής επιμόρφωσης.
Ενεργά Προγράμματα
•Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και
Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων,
Έναρξη 11/01/2021, Διάρκεια 7 Μήνες (300 ώρες), 15
ECVET
•Σύγχρονος Προγραμματισμός με Java (1.8 ή νεότερη),
Έναρξη 11/01/2021, Διάρκεια 3 Μήνες (120 ώρες), 6
ECVET
•Internet of Things: To Ψηφιακό μας Μέλλον στο Σημερινό
Σχολείο, Έναρξη 11/01/2021, Διάρκεια 12 Μήνες (600
ώρες), 30 ECVET
•Τεχνικός Δικτύων – Θεμελιώσεις για πιστοποίηση
CCNA/CompTIA Network+, Έναρξη 25/01/2021, Διάρκεια 4
Μήνες (200 ώρες), 10 ECVET
•Apache Kafka για Μηχανικούς, Έναρξη 12/04/2021,
Διάρκεια 3 Μήνες (120 ώρες), 6 ECVET
Στα συγκεκριμένα προγράμματα αξιοποιείται αποκλειστικά
η εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς
υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης,
εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η
επικοινωνία με τους καταξιωμένους επαγγελματίες και
επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος
κατανόηση του υλικού. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε
στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε
νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις
βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της
κοινωνίας και του κράτους. Ενδεικτικά η πλατφόρμα ‘ΕΠΤΑ’
απευθύνεται σε: Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αυτοδιοίκησης,
Εκπαιδευτικούς,
Αξιωματικούς των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, της
Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής καθώς και του
Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και
για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν
να
αντλήσουν
από
τον
εξής
σύνδεσμο:
https://epta.aegean.gr και στο email: epta@aegean.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

30/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΕ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ" ΤΗΛ.2413504379
01/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΩΝ / ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΕΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"

765

01/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313308154

ΓΕΝ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

766

01/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΕΝ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

791

01/12/2020
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2531057012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

769

2/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2310005853

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

774

3/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΛ. 2310308154

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝΘ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

780

03/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΡΙΓΓΩΝ-ΒΕΛΟΝΩΝ-ΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΩΝ ΤΗΛ. 2313327821

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

787

4/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

790

04/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

792

4/12/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

796

4/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

782

07/12/2020 ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
"INVITATION FOR BIDS (IFB) FOR AN ENTERPRISE LICENSE
AGREEMENT (ELA) FOR MCAFEE SOFTWARE LICENSES AND
SUPPORT SERVICES FOR 3 YEARS" ΤΗΛ. 210 3893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

783

07/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΛ.2343053206

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

797

07/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2310005859

3Η ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

785

09/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΗΛ. 2313320546

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

784

763

ΓΙΑ

ΑΦΟΡΟΥΝ

ΤΗΝ

ΤΗΝ

ΤΗΝ

ΕΙΔΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΝ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

788

09/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΛ. 2313327864

764

10/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ.
2313327826
11/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΙΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΗΛ. 2313307190

767

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

770

14/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2310381080

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ

424 ΓΣΝΘ

771

14/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

772

14/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ

424 ΓΣΝΘ

776

14/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ AΙΜΑΤΟΣ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

777

14/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΕ

778

14/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
(ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΕ

795

14/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΩΝ ΤΗΛ. 2313323115

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

798

14/12/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

760

15/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΗΛ. 2313307190

ΓΕΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

762

15/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "RESTORE FUEL STORAGE TANKS AT CHIEVRES,
BELGIUM" ΤΗΛ. 2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

786

15/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2313 304461/464

ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

17/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΤΗΛ.
2313317446
24/12/2020 ΣΧΕΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ "BOXER" ΤΗΛ.2103483161

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

781

24/12/2020
ΣΧΕΤΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

793

26/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

794

26/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

801

31/12/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313317546

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

768

7/1/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η/Υ ΤΗΛ. 2313307195

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

761

08/01/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ NSN 6120-01-5291340 , THΛ. 2108705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

773

8/1/2021 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΛ. 2132163574

ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

775

08/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΛ.2132163049

ΓΕΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

789

11/1/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΤΗΛ. 210 8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

799

11/01/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΗΛ.
2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

800

779

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΦΑΝΕΛΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

•
•

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.

