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Υποχρεωτικά κλειστά τα καταστήματα του Νομού
Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, ημέρα Αγίου
Πνεύματος
Υποχρεωτικά ΚΛΕΙΣΤΑ θα είναι όλα τα εμπορικά καταστήματα
και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων του Νομού
Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με την
υπ’αριθμ.
22/19777/10-05-2002
Απόφαση
Νομάρχη
Θεσσαλονίκης, η οποία δεν έχει ανακληθεί. Ο Εμπορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, να
εποπτεύσουν την αγορά για την τήρηση της νομιμότητας της
αργίας του Αγίου Πνεύματος. Περισσότερες πληροφορίες:
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Πλατεία Μοριχόβου 1,
54625 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ.2310548876, 2310547887,
FAX:
2310538263
e-mail:
empsylth@otenet.gr
,
ιστοσελίδα:
www.tradesupport.gr.

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή
στον 1ο κύκλο επιχειρηματικής καθοδήγησης του
MediaMotorEurope!
Το έργο Media Motor Europe (MME) θα υποστηρίξει ανερχόμενες
νεοφυείς επιχειρήσεις (startups/scaleups) που αναπτύσσουν και
εξελίσσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που βασίζονται σε νέες
τεχνολογίες. Στα πλαίσια του ΜΜΕ θα υποστηριχθούν συνολικά
τουλάχιστον 60 νεοφυείς επιχειρήσεις από όλο τον Ευρωπαϊκό
χώρο σε τρεις εξάμηνους κύκλους επιχειρηματικής καθοδήγησης
που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2020 και του 2021. Η
πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον 1ο κύκλο
επιχειρηματικής καθοδήγησης άνοιξε και θα παραμείνει ανοιχτή
έως τις 17/7/2020! Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
https://www.thessinnozone.gr/open-callmediamotoreurope/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=AZ
K_June_NSL_1_362020&utm_medium=email

Η ΚΥΑ για τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα υγειονομικού
περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο των μέτρων έναντι του κωρονοϊού
Covid - 19
Το Γραφείο τύπου του Υπουργείου Τουρισμού απέστειλε στο
ΒΕΘ
την ΚΥΑ για τα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού
περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του
κορωνοϊού COVID-19»
Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται οι απαραίτητες υγειονομικές
προδιαγραφές για το άνοιγμα των τουριστικών επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα αναφέρεται το Σχέδιο δράσης, η Εκπαίδευση
προσωπικού, το Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, η
ρύθμιση των
υπηρεσιών υποδοχής , υπηρεσιών ορόφου,
δωματίων
και
κοινόχρηστων
χώρων
(καθαριότηταhousekeeping),τις Υπηρεσίες εστίασης – παρασκευαστήρια. Στις
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται τα εστιατόρια a la carte, τα
εστιατόρια με μπουφέ/αίθουσες πρωινού, τα μπαρ σε ανοιχτούς
και κλειστούς χώρους και η λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών
εντός τουριστικών καταλυμάτων. Δείτε εδώ το κείμενο της ΚΥΑ.
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Άρχισε την Τετάρτη 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου
Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Άρχισε , Τετάρτη 3 Ιουνίου, η λειτουργία του Ταμείου
Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την
αίτησή τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis .
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε (02.06.2020):
«Το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις
επιχειρήσεις μέσα στην κρίση του Covid-19 είναι έτοιμο και
δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ένα έργο που κανονικά θα
έπρεπε να μας πάρει πάνω από 8 – 12 μήνες, ετοιμάστηκε
σε 60 μέρες. Αξίζουν για αυτό θερμά συγχαρητήρια σε
όλους τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Από αύριο, στις 12:00 μ., όλες οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να λάβουν δάνειο με 80%
εγγύηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα μπορούν να
επισκεφθούν την Τράπεζα της αρεσκείας τους και να κάνουν
αίτηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η Ελλάδα
επανέρχεται σε πλήρη οικονομική δραστηριότητα».
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης
Τσακίρης, δήλωσε:
«Προχωρούμε σήμερα ένα ακόμη βήμα την υλοποίηση της
δέσμευσής μας για άμεση και έμπρακτη στήριξη των
επιχειρήσεων. Με το νέο αυτό χρηματοοικονομικό εργαλείο,
που θα χρηματοδοτήσει την αγορά με νέα δάνεια ύψους 7
δισ. ευρώ, διευρύνουμε αισθητά την περίμετρο των μικρών,
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που μπορούν να
δανειοδοτηθούν
από
τους
χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς. Παρέχοντας εγγύηση – μέσω της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας – έως 80% σε κάθε δάνειο
κεφαλαίου κίνησης, ενώ σε επίπεδο χαρτοφυλακίου κάθε
τραπεζικού ιδρύματος έως 40% για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και 30% για μεγάλες, στηρίζουμε τη
χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων της
χώρας, με ευνοϊκούς όρους και αισθητά μειωμένες
εξασφαλίσεις».
Σημειώνεται πως οι 13 συνεργαζόμενες τράπεζες στις
οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι είναι οι
εξής: Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Attica Bank,
Optima Bank, Procredit Bank και οι συνεταιριστικές
τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας,
Κεντρικής
Μακεδονίας,
Χανίων.
Για
περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο email
covid.guarantee@etean.com.gr και στο τηλέφωνο 2107450400, καθώς και με την τράπεζα της επιλογής τους.
Δείτε
το
Δελτίο
Τύπου
στο
σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%af
%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b73%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81/
.

5.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
με επιδότηση 60% για πτυχιούχους ανέργους
έως 39 ετών σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης

14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών . ASIA
FRUIT LOGISTICA, Σιγκαπούρη, 18. – 20.11.2020. ASIAFRUIT
CONGRESS, Σιγκαπούρη, 17.11.2020

Από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 ενεργοποιούνται
5.200 νέες θέσεις εργασίας με αυξημένη επιδότηση
έως 60% του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών
που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις σε 9
κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.
Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών,
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους
έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation
Strategies for Smart Specialization-RIS3) και
παραγωγικής
δραστηριότητας»
αναβαθμίστηκε
πρόσφατα ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και
αποτελεσματικό, στο πλαίσιο της συνεχούς
αξιολόγησης και βελτίωσης των δράσεων του
Οργανισμού:
•
Διευρύνθηκαν από 4 σε 9 οι κλάδοι
έξυπνης εξειδίκευσης.
Προστέθηκαν
επιχειρήσεις
με
κύρια
δραστηριότητα σε: 1) Ενέργεια,
2) Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα, 3)
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική
Αλλαγή, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες και 5) Επιστημονική
Έρευνα
και
Ανάπτυξη,
πέραν
όσων
δραστηριοποιούνται
σε
6)
Μεταποίηση
–
Βιομηχανία, 7) Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, 8) Υλικά – Κατασκευές και 9)
Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).
•
Αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης από
το 50% στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού -και μηκόστους και το ανώτατο όριο από 600στα 700 ευρώ
τον μήνα για τους κατόχους πτυχίου και από 700στα
750 ευρώ για τους κατόχους μεταπτυχιακού.
Παραμένει στα 800 ευρώ το μήνα το ανώτατο όριο
για τους κατόχους διδακτορικού.
•
Αφαιρέθηκε η τρίμηνη δέσμευση μετά τους
15 μήνες απασχόλησης.
Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν
όσες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα
από το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους,
επιθυμούν να δημιουργήσουν
νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων Πληροφορικής.
Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα
αντίστοιχα
δώρα
Χριστουγέννων,
Πάσχα,
επιδόματος αδείας στον Ιδιωτικό Τομέα. Η διάρκεια
της επιχορήγησης του προγράμματος παραμένει
στους 15 μήνες. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39
ετών,
απόφοιτοι
ανωτάτων
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

Παράλληλα με την ASIA FRUIT LOGISTICA η SEAFOOD EXPO ASIA!
Αλλάζει ο τόπος διεξαγωγής της ASIA FRUIT LOGISTICA 2020, στη
Σιγκαπούρη! Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου από το
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο! Δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική
αγορά τροφίμων ανοίγει το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, που
διοργανώνεται για τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης στην
Ελλάδα και την Κύπρο, στην έκθεση ASIA FRUIT LOGISTICA 2020, η
οποία αλλάζει τοποθεσία και μεταφέρεται για πρώτη φορά στη
Σιγκαπούρη, στο Singapore EXPO. Η ASIA FRUIT LOGISTICA θα
ανοίξει τις πύλες της από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου του 2020, ενώ το
ASIA FRUIT CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια τοποθεσία, μια
ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, στις 17 Σεπτεμβρίου.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα στην τελευταία διοργάνωση συμμετείχε με 6
δυναμικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα στο Ελληνικό Ομαδικό
Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου έλαβαν μέρος οι εξής 5
εταιρίες: Anatoli SA, Chatzidakis SA, Kolios Company SA, Mitrosilis SΑ
και Protofanousi Fruits. Ενώ η εταιρία ZEUS KIWI έλαβε μέρος ως
ανεξάρτητος εκθέτης. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εξασφάλισε τη
στρατηγική υποστήριξη του Enterprise Greece Invest & Trade για τη
συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών στην έκθεση ASIA FRUIT LOGISTICA
2019, που δεν συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα, επιδοτώντας το 50%
του ενοικίου του χώρου τους για σταντ επιφάνειας μέχρι 12 τ.μ. Ο
Εnterprise Greece Invest & Trade και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή των ελληνικών φρούτων και
φρέσκων λαχανικών στην ασιατική αγορά, ενισχύοντας σημαντικά την
προσπάθειά τους. Λόγω των πολιτικών δρώμενων του Χονγκ Κονγκ, η
ASIA FRUIT LOGISTICA, που διοργανώνεται ετησίως στο Εκθεσιακό
Κέντρο Asia World-Expo Center του Χονγκ Κονγκ, από τον Εκθεσιακό
Οργανισμό του Βερολίνου σε συνεργασία με το Asiafruit Magazine και
συνοδεύεται από το ASIAFRUIT CONGRESS, αποφάσισε το 2020 να
μεταφερθεί στη Σιγκαπούρη, στο Singapore EXPO, που βρίσκεται κοντά
στο Αεροδρόμιο Singapore’s Changi. Το 2019, παρόλες τις πολιτικές
αναταράξεις του Χονγκ Κονγκ, η έκθεση φιλοξένησε 810 εκθέτες από 40
χώρες και καλωσόρισε πάνω από 12.000 εμπορικούς επισκέπτες, ενώ
το ASIAFRUIT CONGRESS παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της
βιομηχανίας του κλάδου. Στο πλαίσιο της έκθεσης λαμβάνουν χώρα τα
ASIA FRUIT AWARDS για τη βράβευση των καλύτερων εταιριών σε
θέματα μάρκετινγκ, εισαγωγής, παραγωγής και πώλησης. Για τέταρτη
φορά διοργανώθηκε και το συνέδριο COOL LOGISTICS ASIA, το οποίο
δίνει βαρύτητα σε θέματα, όπως η μεταφορά ευπαθών προϊόντων και η
διαχείριση της ελεγχόμενης θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά τους.
Επιπλέον, θέματα όπως information technology, communication
technology, the Internet-of-Things, Big Data, ρομποτική και νέες
τεχνολογίες για τον κλάδο των φρούτων και των λαχανικών
παρουσιάζονται στο SMART HORTICULTURE ASIA. Ενώ, στο
ASIAFRUIT
BUSINESS
FORUM,
παρουσιάστηκαν
όλα
τα
πλεονεκτήματα, που έχει η αυτοματοποιημένη συσκευασία έως την
αναπτυσσόμενη
δύναμη
του
marketing,
προσφέροντας
μια
συναρπαστική εμπειρία στο κοινό της. Για το έτος 2020, για πρώτη φορά
μαζί με την ASIA FRUIT LOGISTICA θα πραγματοποιηθεί η SEAFOOD
EXPO ASIA, μια εκ των κορυφαίων εκθέσεων θαλασσινών στην Ασία.
Στις αίθουσες 3, 4, 5 και 6 του Singapore Expo θα φιλοξενηθεί η ASIA
FRUIT LOGISTICA, ενώ η SEAFOOD EXPO ASIA θα βρίσκεται στην
αίθουσα 2. Με τον τρόπο αυτό αποσκοπούν στην προσέλκυση
περισσότερων εμπορικών επισκεπτών, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν και τις δύο εκθέσεις προσκομίζοντας συνδυαστικά
εισιτήρια σε ειδικές τιμές. Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει
μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως
τις 12 Ιουνίου 2020, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο E-Mail:
y.patsiavos@ahk.com.gr κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν.
6945 234747, τα απαραίτητα στοιχεία
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ASIA FRUIT LOGISTICA
2020 και τη διοργάνωση του Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου, μπορείτε
να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης ASIA FRUIT
LOGISTICA στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037,
Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr.
Για online αγορά καρτών εισόδου με μειωμένη τιμή προπώλησης
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.asiafruitlogistica.com/tickets .

Κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2168β?04.06.2020 η Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 Κοινή Υπουργική Απόφαση με
θέμα: Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. Δείτε το σχετκό ΦΕΚ στο
σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/06/%CE%A6%CE%95%CE%
9A-2168.pdf

«Κατάρτιση
και
Πιστοποίηση
γνώσεων
και
δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου»
και κωδικό ΟΠΣ 5002487

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις
Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας,
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού – Διεξαγωγή 12ου Κύκλου

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
(ΕΒΕΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014 - 2020», υλοποιεί, ως Δικαιούχος, την Πράξη με
τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου» και
κωδικό ΟΠΣ 5002487.Κύριος του Έργου είναι η
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Η
Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
μέσω του ΠΔΕ. Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση
δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης
σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
(ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), στις εξής
θεματικές ενότητες: 1) Ιατρικός Επισκέπτης, 2) Στέλεχος
διαχείρισης αποθήκης φαρμακευτικών προϊόντων, 3)
Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο, 4) Σύστημα διαχείρισης
ποιότητας και διάθεσης φαρμάκων. Βασικός Στόχος της
δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να
αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός
τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και
θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους
ικανότητας. Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.250
εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή
τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι. Μεταξύ των
ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι
ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των
εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η
συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο
ανεργίας. Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 80 ώρες. Η
υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των
Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας. Οι ωφελούμενοι
εργαζόμενοι της Πράξης εφόσον ολοκληρώσουν την
παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και
συμμετέχουν
στις
προγραμματισμένες
εξετάσεις
πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους
πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις
νόμιμες κρατήσεις. Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού
Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €. Για
περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στην Πράξη παρακαλούμε ανατρέξτε στο σύνδεσμο:
https://training.acci.gr/ .

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει θέσεις πλήρους και
μερικής φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.)
στις
Ευρωπαϊκές
Πολιτικές
Νεολαίας,
Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο
οδηγεί στην απονομή ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Master's Degree in European Policies on Youth,
Entrepreneurship, Education and Culture).
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την
πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
O νέος κύκλος του Προγράμματος για όλο το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, αναμένεται συνολικά την εισαγωγή τριάντα (30)
μεταπτυχιακών φοιτητών. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος
ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα, στο τρίτο εκ των οποίων
αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για part time φοίτηση όπου η
χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού σε αυτή την περίπτωση είναι
5 εξάμηνα, στο πέμπτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Δίδακτρα 3600 (6 δόσεις x
600 ευρώ ανά δυο μήνες) για full time φοίτηση και για part-time
12 δόσεις x 300 σε 2 χρόνια. Ενδεχομένως, θα υπάρξει
δυνατότητα καταβολής των δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματός μας
(www.metaptyxiako.eu) και να βρείτε το πρόγραμμα σπουδών,
τα μαθήματα που διδάσκονται, τον οδηγό εκπόνησης
διπλωματικών εργασιών, τον κανονισμό που διέπει το
συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, το ιδρυτικό ΦΕΚ, πρόγραμμα
υποτροφιών, δυνατότητα για σπουδές μέσω ΛΑΕΚ, καθώς και
τους καθηγητές που διδάσκουν.
Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ένα αρχικό ενδιαφέρον
στην ιστοσελίδα μας συμπληρώνοντας μία φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. με έναρξη μαθημάτων μέσα Οκτωβρίου 2020 θα
πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά (και
εντύπως κατά την συνέντευξη), από τις 5/6/2020 μέχρι και τις
30/6/2020 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές
Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού,
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατίας 156,
Θεσσαλονίκη, τηλ.:2310 891-498, 2310 891-465, e-mail:
epnep@uom.edu.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε
ηλεκτρονική μορφή ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ.
στις
Ευρωπαϊκές
Πολιτικές
Νεολαίας,
Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο: ΚΖ, 326, 3ος
όροφος τηλ.: 2310 891498 και 2310 891 465, ώρες 11:00-12:30
Δευτέρα και Τετάρτη, e-mail: aloukidou@uom.edu.gr
και
epnep@uom.edu.gr , υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Αθανασία
Λουκίδου.

Πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα WISE-ACT 2020
για τα Αυτόνομα Οχήματα
Το WISE-ACT COST Action, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο
που διερευνά τις ευρύτερες επιπτώσεις των Αυτόνομων
και Συνδεδεμένων Μεταφορών, προσκαλεί τα μέλη του
ΒΕΘ
να
συμμετέχουν
στη
διεθνή
έρευνα
(https://wiseact.limequery.com/562954?lang=el)
που
πραγματοποιεί σχετικά με τις προτιμήσεις του κοινού για
τα Αυτόνομα Οχήματα. Η συγκεκριμένη έρευνα διανέμεται
ξεχωριστά σε κάθε χώρα της Ευρώπης και είναι
δραστηριότητα του ερευνητικού δικτύου WISE-ACT το
οποίο διαθέτει 150 ειδικούς σε 41 χώρες. Η συγκεκριμένη
έρευνα έχει εγκριθεί από τις Επιτροπές Ερευνητικής
Ηθικής των Πανεπιστημίων του Surrey και του Udine και
χρειάζεται περίπου 15 λεπτά για τη συμπλήρωσή της.
Αυτή είναι μια ευκαιρία να επηρεάσει ο καθένας μας τις
αντίστοιχες πολιτικές κι επενδύσεις του μέλλοντος σε
Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο αφού είναι
συνεδεδεμένη με το Ευρωβαρόμετρο. Περισσότερες
πληροφορίες: Dr Nikolas Thomopoulos: Chair of WISEACT, http://www.wise-act.eu , chair@wise-act.eu

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Συντάξεις
προϋποθέσεις χορήγησης

θανάτου-

Μεταβολές

στις

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με
τίτλο «Συντάξεις
θανάτουΜεταβολές
στις
προϋποθέσεις χορήγησης" στο οποίο παρουσιάζονται
συνοπτικά οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές που επήλθαν στην
νομοθεσία για τις συνάξεις χηρείας με την ψήφιση του Ν.
4611/2019.

2o
e-ThesSummerSchool:
Θερινό
πρόγραμμα
επιχειρηματικότητας για νέους και νέες 14-18 ετών με την
υποστήριξη της ΑΖΚ

Διαδικτυακή Συζήτηση της ΗΑΕΕ «Η Ηλεκτροκίνηση
στην Αιχμή της Πράσινης Ανάπτυξης | Το Νέο
Νομοσχέδιο»

Το e-ThesSummerSchool επανέρχεται! Νέος κύκλος διαλέξεων! Το
e-ThesSummerSchool αποτελεί την «εξ αποστάσεως παραλλαγή»
του πετυχημένου θερινού σχολείου ThesSummerSchool που
διοργανώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Κατά την πρώτη του διοργάνωση, στα τέλη Απριλίου
2020, η αποδοχή του από τους νέους-ες και τους γονείς τους ήταν
εξαιρετικά θερμή, γεγονός που μας ενθαρρύνει να επαναλάβουμε τη
διοργάνωσή του άμεσα. Είστε γονείς ή συγγενείς νέων 14 έως 18
ετών και θέλετε να τους βοηθήσετε: να γνωρίσουν καλύτερα τον
εαυτό τους,
να ανακαλύψουν ένα εντελώς νέο και δημιουργικό κόσμο, να θέσουν
ισχυρές βάσεις γνώσης που θα τους βοηθήσουν καθοριστικά στον
ολοένα και πιο πολύπλοκο και απαιτητικό, σύγχρονο εργασιακό
τομέα, τότε κάντε εγγραφή στο 2ο e-ThesSummerSchool γιατί κατά
τη διάρκειά του κάθε νέος-α που θα συμμετέχει:
θα παρακολουθήσει μαθήματα επιχειρηματικότητας και θα ακούσει
τις εμπειρίες διακεκριμένων επιχειρηματιών, θα βοηθηθεί στον
επαγγελματικό προσανατολισμό του, θα μάθει να αναγνωρίζει
επιχειρηματικές ευκαιρίες, θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα
επικοινωνίας με την ομάδα διδασκόντων οποιαδήποτε στιγμή (και
μετά το τέλος του e-ThesSummerSchool), για κάθε θέμα
επαγγελματικού προσανατολισμού και επιλογών καριέρας που τοντην απασχολεί. Κατά τη διάρκεια του 2ου e-ThesSummerSchool, οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ποικιλία
θεματικών διαλέξεων, να αναλύσουν μελέτες περίπτωσης, να
πραγματοποιήσουν τεστ προσωπικότητας και να παίξουν
εκπαιδευτικά παιχνίδια σχετικά με την επιχειρηματικότητα.
Παράλληλα, θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά με παρεμβάσεις
ήχου ή κειμένου (chat) ώστε να εκφράζουν τις ιδέες και να λύνουν τις
απορίες τους. Ο νέος κύκλος θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 22 μέχρι
και το Σάββατο 27 Ιουνίου, 10:00 με 14:00 κάθε μέρα και με
συνολική διάρκεια 24 ώρες. Σε αυτό μπορούν να λάβουν μέρος, νέοι
και νέες 14 έως 18 ετών από όλη την Ελλάδα, αρκεί να διαθέτουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν
ηλεκτρονικά πιστοποιητικό παρακολούθησης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Σας περιμένουμε όλους! Πληροφορίες & εγγραφές στο σύνδεσμο:
https://www.thessinnozone.gr/2o-ethessummerschool/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=AZK_
June_NSL_1_362020&utm_medium=email

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας θα
φιλοξενήσει τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Η
Ηλεκτροκίνηση στην Αιχμή της Πράσινης Ανάπτυξης |
Το Νέο Νομοσχέδιο» την Τρίτη 9 Ιουνίου και ώρα 13.00
– 14.00.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, ο
Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής
Χατζηδάκης θα παρουσιάσουν το νέο νομοσχέδιο για
την ηλεκτροκίνηση.
Η διαδικτυακή συζήτηση της ΗΑΕΕ θα εξετάσει όλες τις
παραμέτρους της σημαντικής αυτής πράσινης
πρωτοβουλίας η οποία προβλέπει κίνητρα για την
αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων και
σκούτερ, το πλαίσιο για τη γρήγορη εγκατάσταση
φορτιστών, καθώς και ειδικά κίνητρα για την κατασκευή
φορτιστών & μπαταριών στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση θα περιστρέφεται γύρω
από τις πιο κάτω θεματικές:
•
Ποιο είναι το νέο πλαίσιο κινήτρων του νέου
Νομοσχεδίου για την προώθηση και εφαρμογή της
ηλεκτροκίνησης
•
Σε ποιο βαθμό συνδέεται η οικονομική
ανάκαμψη με τις πράσινες επενδύσεις
•
Ποιο είναι το αντίκτυπο της κρίσης του
κορωνοϊού στην Παγκόσμια Βιομηχανία Ηλεκτρικών
Οχημάτων - Πώς αντιδρούν οι μεγαλύτερες βιομηχανίες
της αγοράς – Με ποιο τρόπο επηρεάζεται η αγορά της
Ελλάδας
•
Ποιες είναι οι ευκαιρίες για εταιρείες παρόχους υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
•
Πώς επηρεάζει η κρίση της πανδημίας την
οδηγική συμπεριφορά & την ασφάλεια στο δρόμο
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020
13:00 - 14:00 (EEST) . Εγγραφή στο σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/739337937580
6108432 .

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: "Επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και
εργασιακές σχέσεις: η επόμενη ημέρα"
Η Δικηγορική εταιρεία
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σε
συνεργασία με
τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος σας
προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα: "Επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και
εργασιακές σχέσεις:
η επόμενη ημέρα". Η εκδήλωση
θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, στις
16:00. Συντονιστής: Βαγγέλης Στολάκης Δημοσιογράφος, Εφημ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-makthes.gr. Ομιλητές:
Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner KOUMENTAKIS & ASSOCIATES, Στέλλα Πολίτου
Διευθύντρια Υπηρεσιών ΣΒΕ, Ελένη Ασβεστά Group HR Director
Kleemann, Πρόεδρος ΣΔΑΔΕ Π.Β.Ε. Για να εγγραφείτε στην
εκδήλωση επιλέξτε https://www.eventora.com/el/Events/epixeirhseisergazomenoi-kaie?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%C
E%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%C
F%83%CE%B7+%CF%83%CE%B5+%CE%B5%CE%BA%CE%B4
%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7+%CE%BC%CE%B
5+%CE%A3%CE%95%CE%92+-+final2

Περιοδικό CHEMIST από την Ένωση Εξαγωγέων
Χημικών
και
Χημικών
Προϊόντων
της
Κωνσταντινούπολης.
To Γραφείο Εμπορικού Συμβούλου της Πρεσβείας της
Δημοκρατίας της Τουρκίας στην Αθήνα [Τηλ: (+30) 210
722 21 96, Φαξ: (+30) 210 724 29 48, E-Mail:
atina@ticaret.gov.tr,
Ιστότοπος:
www.musavirlikler.gov.tr ] γνωστοποίησε στο ΒΕΘ το
τελευταίο τεύχος του περιοδικού CHEMIST από την
Ένωση Εξαγωγέων Χημικών και Χημικών Προϊόντων
της Κωνστνατινούπολης. Το CHEMIST περιλαμβάνει
εξελίξεις και δραστηριότητες σε πολλούς υποτομείς στην
Τουρκία, όπως πετροχημικά, φαρμακευτικά, ιατρικά,
βαφές, καλλυντικά, καθαρισμός, πλαστικό, καουτσούκ
κ.λπ. Στο εξής το περιοδικό θα εκδίδεται κάθε τρεις
μήνες στα τουρκικά και στα αγγλικά, προκειμένου να
προσεγγίσει πιθανούς αγοραστές στο εξωτερικό.
Μπορείτε να δείτε το 61ο τεύχος του CHEMIST online
στον παρακάτω σύνδεσμο www.ikmib.org.tr . Επίσης
μας καλεί να επισκεφτούμε τον επίσημο ιστότοπο της
τουρκικής υγειονομικής περίθαλψης στον ακόλουθο
σύνδεσμο https://turkishhealthcare.org/ .

Ζήτηση Συνεργασίας από Ινδική Εταιρία
Η Ινδική εταιρεία Pisum Food Services Pvt Ltd, μέλος της ΒTW Group, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα αγροτικών
προϊόντων, θέλει να επεκτείνει την επιχείρηση στο εξωτερικό και ζητά συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις αντίστοιχου
ενδιαφέροντος. Κάποια από τα προιόντα με τα οποία ασχολείται είναι: κρεμμύδια, πατάτες, δημητριακά, φρούτα κ.α.
Πληροφορίες: Pisum Food Services Pvt Ltd, web: https://pisumfoods.com/ , email: export@pisumfoods.com, tel: +91
9503776369 .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

Delphi Economic Forum , Στις 9-12 Ιουνίου 2020
Tέσσερις ημέρες. 40 ώρες υψηλής ποιότητας περιεχομένου. Χιλιάδες
ιδέες ON LINE. Στις 9-12 Ιουνίου, το Delphi Economic Forum, θα
συγκεντρώσει ηγετικά μυαλά στην πολιτική, τις επιχειρήσεις και τον
ακαδημαϊκό χώρο για τέσσερις ημέρες διαδικτυακών συνομιλιών,
παρέχοντας μια ευρεία εικόνα για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην
οικονομία και την κοινωνία. Το διαδικτυακό οικονομικό φόρουμ των
Δελφών θα επισημάνει τι απαιτείται για να εξασφαλιστεί μια ασφαλής
και επιτυχημένη ανάκαμψη.
Κατεβάστε
την
ημερήσια
διάταξη
στο
σύνδεσμο:
https://e7d8e7f9.stackpathcdn.com/wpcontent/uploads/2020/06/Digital-Delphi-Economic-Forum2020_Preliminary-Agenda_as-of-June-2-1.pdf

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Μάϊο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email:
ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για τις
Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη
για τον Μάϊο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο
(http://agora.mfa.gr/),
e-mail:
ecocom-serajevo@mfa.gr
,
gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551 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 Ιουνίου
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 .

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Εξελίξεων Ισπανίας, Μάϊος 2020. Επίσης
-Μας ενημέρωσε ότι η Nissan κλείνει το εργοστάσιό της στη Zona
Franca της Βαρκελώνης. το εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη
διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70845 .
-Έγγραφο με θέμα: Η ετερογένεια της οικονομικής ύφεσης μεταξύ
των Αυτόνομων Κοινοτήτων της Ισπανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .

ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και εμπορικών
εξελίξεων Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ, Μάϊος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ
(www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ :
+972-3-695.13.29 , email: ecocom-telaviv@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων, μηνός Μαΐου 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email:
ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax:
6132385676,
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΚΟΥΒΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο για τον Μάϊο 2020, του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ ) της
Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο
περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Αβάνα
(www.agora.mfa.gr ), email: gremb.hav@mfa.gr
ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΡΟΑΤΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ, απέστειλε
οικονομικό δελτίο Μαΐου 2020 με επισκόπηση
οικονομικών ειδήσεων Κροατίας .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ e-mail:
economy-zagreb@mfa.gr , τηλ: +385(1) 4835716
&4810
437
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι,
συνέταξε και απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών
ειδήσεων για τη Ρουμανία, μηνός Μαΐου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104),
e-mail:
ecocombucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211
57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
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12/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΤΗΛ. 26953 60606

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
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12/06/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
60606

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
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15/06/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2310 381074

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
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15/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛ. 2310 381074
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16/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
23
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 320529

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
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16/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΔΙΣΠΟ ΤΗΛ. 2310 001045

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
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16/06/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2310 381074
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16/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
"ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜHΝΟ". ΤΗΛ:
2310381080

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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16/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
<<ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ>>. ΤΗΛ: 2310381080

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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18/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΞΥΛΙΝΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΛ. 23210 95104
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22/06/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ
ΓΝ
ΒΟΛΟΥ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΤΟ
ΠΑΛΟΙΟ
ΨΥΧΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 24213 51157

ΓΝΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
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23/06/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΥΤΩΝ ΤΗΛ. 23520 94047

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ" ΛΙΤΟΧΩΡΟ
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23/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 24213 51156
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2/07/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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2/07/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΓΙΑ
ΤΗΛ.

ΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΤΗΝ
ΥΛΙΚΩΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΝ
26953

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

424 ΓΣΝΘ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ,

ΤΗΝ
ΜΕ

ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΙΣΠΟ

424 ΓΣΝΘ

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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6/07/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8705010

223

9/06/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. 2310 381074

•
•

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ PROPELLER

ΤΗΝ
ΤΟΥ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΗΛ. 210

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

424 ΓΣΝΘ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο
των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και
επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την
πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις
ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου
συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη
διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις
μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις
και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

