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Υποπρόγραμμα 4» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με πρόσθετους
πόρους
Κραυγή αγωνίας βιοτεχνών για τις καθυστερήσεις στο
τελωνείο Κρυσταλλοπηγής
Αποδέκτης της αγωνίας μελών του έχει γίνει τις τελευταίες
ημέρες το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τα οποία
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με τις μεγάλες
καθυστερήσεις που καταγράφονται από τις 15 Σεπτεμβρίου στο
τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής, λόγω του μικρού ορίου
διελεύσεων ανά ημέρα στο πλαίσιο των μέτρων για την
αναχαίτιση της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα από τις 15
Σεπτεμβρίου τέθηκε το όριο των 300 διελεύσεων ημερησίως
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιώτες, ή φορτηγά μεταφοράς
εμπορευμάτων, τα οποία έχουν συγκεκριμένα χρονικά
περιθώρια για την παράδοση των παραγγελιών τους. Ωστόσο οι
ατέλειωτες ουρές στα σύνορα της χώρας μας από την Αλβανία,
όπως επισημαίνουν με επιστολές τους μέλη του ΒΕΘ, δεν
αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα καθυστερήσεων με
κίνδυνο να ακυρωθούν παραγγελίες, ή να επωμιστούν οι
επιχειρηματίες πρόστιμο για την μη έγκαιρη παράδοση τους. Για
το θέμα που έχει ανακύψει, μετά την ΚΥΑ (3951/15-09-2020), το
ΒΕΘ ενημέρωσε με επιστολή του, τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, τον αναπληρωτή υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση και τον
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά. Στην
επιστολή γίνεται μνεία στις υπερβολικές καθυστερήσεις που
καταγράφονται λόγω του περιορισμένου αριθμού διελεύσεων
από την Κρυσταλλοπηγή και στον κίνδυνο ακυρώσεων των
παραγγελιών που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τις
επιχειρήσεις. «Αναγνωρίζοντας το ζήτημα της διαφύλαξης της
υγείας των συμπολιτών μας, σας ζητούμε να μεριμνήσετε ώστε
να δοθεί η βέλτιστη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις λόγω καθυστερήσεων των φορτηγών τους στην
Κρυσταλλοπηγή, με την εξαίρεση τους από τον γενικό κανόνα
και τηρώντας όλους τους άλλους κανόνες προστασίας της
δημόσιας υγείας» καταλήγει η επιστολή του ΒΕΘ.

Tο Υποπρόγραμμα 4 της Δράσης Επιχειρηματική
Χρηματοδότηση του ΤΕΠΙΧ
ΙΙ αφορά δάνεια
συνεπένδυσης, (με ποσοστό 5% ΕΑΤ : 95% Τράπεζες)
με επιδότηση του επιτοκίου για δύο έτη. Στον πλαίσιο του
υποπρογράμματος 4, προστίθενται επιπλέον πόροι
ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 180 εκ. ευρώ, διαμορφώνοντας τα
συνολικά συνεπενδυόμενα κεφάλαια ΕΑΤ - Τραπεζών
και για τα τέσσερα υποπρογράμματα σε περίπου 2,3 δις
ευρώ (EAT: 1,003 δις – Τράπεζες: 1,297 δις ευρώ).
Επιλεξιμότητα:
Το
Υποπρόγραμμα
4
αφορά
αποκλειστικά επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει
αίτηση
δανειοδότησης
στο
πλαίσιο
του
Υποπρογράμματος 3, αλλά δεν εγκρίθηκε καμία εκ των
αιτήσεών τους λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων. Δεν είναι
επιλέξιμες να δανειοδοτηθούν στο υποπρόγραμμα 4,
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει ένα τουλάχιστο δάνειο
στα πλαίσια του υποπρογράμματος 3 του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ή έχουν λάβει δάνειο με
εγγύηση από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων
COVID 19». Σημειώνεται ότι δεν θα λειτουργήσει εκ νέου
το Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων
για να δεχθεί νέες προτάσεις, αλλά οι τράπεζες θα
υποβάλλουν προς έγκριση τα αιτήματα τα οποία τους
είχαν ήδη υποβληθεί και η δανειοδότηση τους δεν
επετεύχθη λόγω των περιορισμένων πόρων του
προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του του
συγχρηματοδοτούμενου ταμείου «ΤΕΠΙΧ ΙΙ και για τα
τέσσερα υποπρογράμματα ανέρχεται σε περίπου 2,3 δις
ευρώ (EAT: 1,003 δις – Τράπεζες: 1,297 δις ευρώ). Η
Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δείτε την τελευταία
τροποποίηση
της
Πρόσκλησης
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/3h_4h_trop_TE
PIX_II_Sept_2020.pdf .

Export Ready Ψηφιακό Εργαστήριο: Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις εξαγωγές στην εποχή της Covid-19, 30
Σεπτεμβρίου 2020
Όπως μας ενημέρωσε η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών με το αριθ. πρωτ.
44420/18.98.2020 έγγραφό της: Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) διοργανώνει την 30 Σεπτεμβρίου 2020 και
ώρα 16.00 ψηφιακό εργαστήριο με θέμα «Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις εξαγωγές στην εποχή της Covid-19». Το εργαστήριο
απευθύνεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις τάσεις, τις προκλήσεις αλλά και τις
ευκαιρίες που αναδύονται στο διεθνές εμπόριο μετά την πανδημία. Θα συζητηθούν θέματα όπως: Οι επιπτώσεις του Covid-19
στις παγκόσμιες εμπορικές ροές και στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι ευκαιρίες μετά την πανδημία σε Ευρώπη και Υποσαχάρια
Αφρική, οι ανατροπές στις ελληνικές εξαγωγές μέσα στην πανδημία, αλλά και πως οι ελληνικές επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν
στις νέες εμπορικές ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Αμαλία Γκουνέλα, Τομέας
Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ (Τηλ.: 2115006107, email: ir@sev.org.gr) ή/και να
επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/oi-anatropes-kai-oi-prokliseis-tonexagogon-stin-pandimia-zoom-template-30-9-16-00/ . Το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο
διαδικτυακό ιστότοπο: https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53228/WebinarAgenda_30_9_2020_GR_NEW.pdf.
Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
https://docs.google.com/forms/d/1eKkj9QxY0Cw4MOHb0Fk2xHEDmjQV_KFBaPk2WmVxD0E/viewform?edit_requested=true .

Ενημέρωση περί τροποποίησης της αναλυτικής
Πρόσκλησης της Δράσης "Επενδυτικά Σχέδια
Καινοτομίας" του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
με την υπ. αρίθμ. A.Π. 4992/15-09-2020 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
H ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ μας ενημέρωσε ότι ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος
Τζιτζικώστας
υπέγραψε στις
15-9-2020 την 2η
τροποποίηση του περιεχομένου της Πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων με τίτλο «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 20142020» (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια
21-5-2020). Δείτε την τροποποίηση της Δράσης, στο
σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A0%
CE%987%CE%9B%CE%9B%CE%95%CE%95%CE%9A?inline=true . Σύμφωνα με την
2η τροποποίηση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται από τις 30/9/2020
στις 30/11/2020. Επισημαίνεται ότι, η Δράση "Επενδυτικά
Σχέδια Καινοτομίας" συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 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:
https://kepaanem.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8
5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%b
f%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%82/)
,καθώς
και
τα
κοινωνικά δίκτυα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στα οποία
συνιστούμε να εγγραφείτε. Eίμαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία
καθημερινά 9:00-13:30 (τηλ. 2310-480.000), ιnfo@ekepa.gr/info@kepa-anem.gr,
www.kepa-anem.gr/www.ekepa.gr .
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ CLEAN SKY 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ
Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων
που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις
Υποβολής Προτάσεων Ευρωπαϊκών Δικτύων Έρευνας
Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «CLEAN SKY 2
JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης
Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές
Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών
Δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων κοινού
προγραμματισμού και υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου
Έρευνας -ΕΧΕ». Αφορά σε προτάσεις που αξιολογήθηκαν
θετικά από την Clean Sky 2, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν
λόγω έλλειψης πόρων, και οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες
ως επιλαχούσες και ικανοποιούν τις προτεραιότητες της
εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Θα
χρηματοδοτηθούν επίσης συμπληρωματικές δράσεις (part
C, ESIF WP) συμβατές με τις προτεραιότητες της RIS3, που
υποβλήθηκαν από Έλληνες εταίρους παράλληλα με την
κυρίως πρόταση στο πλαίσιο της 10ης πρόσκλησης της
CleanSky 2.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1055 .

ΟΑΕΠ και Optima bank στο πλευρό των εξαγωγικών
επιχειρήσεων
Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΕΠ κ. Γρηγόρης
Σταματόπουλος και ο CEO της Optima bank κ. Δημήτρης
Κυπαρίσσης, υπέγραψαν πρόσφατα στρατηγικής σημασίας
συνεργασία για την εθνική οικονομία και τις εξαγωγές. Μέσω
του
προγράμματος
"Εξωστρέφεια"
του
ΟΑΕΠ
https://oaep.gr/index.php/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%C
E%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF
%84%CE%B1/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%
81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%83%CF%84%CF%81%
CE%AD%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1 , η Optima
bank χρηματοδοτεί με προνομιακό επιτόκιο εξαγωγικές
επιχειρήσεις, με έως και 1.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Πρόκειται για έναν μηχανισμό που συνδυάζει χρηματοδότηση
και ασφάλιση, δίνοντας πολύτιμη «ανάσα» ρευστότητας στις
εξαγωγικές επιχειρήσεις. (Πηγή: News Letter ΟΑΕΠ ,
22.09.2020).
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ για τη
Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία''
Από την ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ έχει αποσταλεί στο ΒΕΘ το
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ για τη Δράση
"Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19
στην Κεντρική Μακεδονία'' του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 .
Δείτε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

Επαναλειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης Κοινού
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Όπως μας ενημερώνει η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ το Γραφείο
Πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, του οποίου είχε
ανασταλεί η λειτουργία του, λόγω του κρούσματος COVID19
που είχε εντοπιστεί στις 14/09/2020, εξυπηρετεί εκ νέου δια
ζώσης το κοινό. Κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας
του Γραφείου, επιτελέστηκαν όλες οι αναγκαίες ενέργειες
προκειμένου να απολυμανθεί ο χώρος και να διασφαλιστεί η
υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών. Το κοινό μπορεί
να επισκέπτεται το Γραφείο από Δευτέρα έως και Παρασκευή
από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ., σημειώνουμε ότι βάσει
της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316 η δια ζώσης
εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, καλώντας
στο τηλεφωνικό κέντρο στο 801 11 36 300 (Από σταθερό
τηλέφωνο με αστική χρέωση). Σε κάθε περίπτωση τονίζουμε
ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν και
τηλεφωνικά από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ. και μέσω
email, στο infoepan@mou.gr .

Ενημέρωση για τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο
εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, Διαχειριστών
Κοινωφελών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων
σχολαζουσών κληρονομιών
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μας ενημερώνει για τη
δυνατότητα εγγραφής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020 στο
Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, Διαχειριστών
Κοινωφελών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων
σχολαζουσών κληρονομιών, προκειμένου να συμμετάσχετε
στην κλήρωση που θα διενεργηθεί την 31η Ιανουαρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μητρώο μπορείτε να
επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών:
https://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/ypoboleaiteseon-stoicheion-engraphon .

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες
Ψηφιακού Μετασχηματισμού (400 ωρών – ετήσιο)
Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης,
ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα
επιμόρφωσης με τίτλο: «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού
Μετασχηματισμού». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τις Τεχνολογίες
και τις Υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό
τομέα. Εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως
διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και
διοικητική υποστήριξη, επιμορφώνονται με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες
μέσα στον επαγγελματικό χώρο, να διευκολυνθούν σημαντικά
στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την αλλαγή του
μοντέλου οργάνωσης, διοίκησης και επικοινωνίας. Το
πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές της επιστήμης
υπολογιστών, την ανάπτυξη λογισμικού, τα σύγχρονα δίκτυα και
τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσμιου
ιστού, το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινγκ,
ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, καθώς και τις κοινωνικές
επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιστημονικός
Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ.
Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών κα Επικοινωνιακών
Συστημάτων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται
εκπαίδευση 400 ωρών, σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών,
αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη
εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης, εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες
καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επιστήμονες
που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση του
οικοσυστήματος των τεχνολογιών και υπηρεσιών του ψηφιακού
μετασχηματισμού και τις πρακτικές αξιοποίησής τους. Το
πρόγραμμα 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 το πρόγραμμα
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. Παροχές προγράμματος: •
Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power
point, ebooks, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία), •
Οδηγός μελέτης, • Βεβαίωση συμμετοχής,• Πιστοποιητικό
επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 20 μονάδες ECVET. Το κόστος
συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 650,00 € ανά
εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις
δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του
προγράμματος. Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι: •
Έκπτωση 30% σε ομάδες εγγραφών 5 ατόμων δημόσιων
υπάλληλων ή εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα με προϋπηρεσία
τουλάχιστον δύο ετών από τον ίδιο φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση,
• Έκπτωση 20% σε άνεργους και πολύτεκνους, • Έκπτωση 10%
σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.
Σημαντικές
ημερομηνίες:
Έναρξη
προγράμματος:
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Σεπτεμβρίου 2020. Λήξη προγράμματος: 4 Ιουλίου 2021.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 18 Σεπτεμβρίου 2020. 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://elearnaegean.gr/product/digital-transformation-servicesand-technologies/ . Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη
γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας:
2273082255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:0015:00, καθώς και στο email: info-digitaltransformation@aegean.gr

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης για την
πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις
ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης,
Ηπείρου,
Θεσσαλίας,
Κρήτης
και
Πελοποννήσου
Tην Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, αναρτήθηκαν οι Οριστικοί
Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου για τις 24 ΕΠΑΣ Μαθητείας του
ΟΑΕΔ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης και
Πελοποννήσου, για το σχολικό έτος 2020- 2021. Οι
υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξη τους με τον
αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν. Οι πίνακες είναι
αναρτημένοι στην ενότητα «Νέα & Ανακοινώσεις» στον
ιστότοπο του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.oaed.gr. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου αναρτήθηκαν οι
Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου για τις υπόλοιπες 26 ΕΠΑΣ
Μαθητείας του ΟΑΕΔ των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Αττικής & Νήσων και Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας.Ο
ΟΑΕΔ για πρώτη φορά υλοποίησε τη διαδικασία υποβολής
και αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, καθώς και
την υποβολή ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και
την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων.

Από
Δευτέρα
ενεργοποιήθηκε
νέα
υπηρεσία
ηλεκτρονικής δήλωσης παρουσίας επιδοτούμενων
ανέργων
Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00 η
λειτουργία νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής δήλωσης
παρουσίας για τους επιδοτούμενους ανέργους, στο πλαίσιο
της κοινής προσπάθειας για τον περιορισμό της
εξάπλωσης και την αποφυγή του συγχρωτισμού, καθώς και
της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών. Όλοι οι
επιδοτούμενοι άνεργοι θα υποβάλουν τη δήλωση της
παρουσίας τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από τη
νέα υπηρεσία, από τη Δευτέρα και για όσο διάστημα
διαρκούν τα έκτακτα μέτρα εξαιτίας της πανδημίας, μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους
κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias .
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και
ασφάλιση → Δήλωση παρουσίας (επίδομα ανεργίας)
Οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας,
επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας και βοήθημα ανεργίας
αυτοαπασχολουμένων υποχρεούνται να δηλώνουν την
παρουσία τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα,
υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση ότι το διάστημα που
προηγήθηκε πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιδότησης. Με
απόφαση της Διοίκησης του ΟΕΑΔ, από τις 11 Μαρτίου
2020, οι άνεργοι υποχρεωτικά δήλωναν την παρουσία τους
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) προς το αντίστοιχο
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
Με την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, η δήλωση της
παρουσίας και η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης θα
γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας την
ομαλή καταβολή των επιδομάτων, χωρίς άλλη ενέργεια.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας δεν
είναι δυνατή εκτός των προκαθορισμένων χρονικών
διαστημάτων. Το πρώτο χρονικό διάστημα υποχρεωτικής
παρουσίας καταγράφεται στην αίτηση, ενώ τα επόμενα
αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης στην επιδότηση.

Σήμανση στο Η.Β. των τροφίμων προέλευσης
ΕΕ μετά την 1/1/2021
Όπως μας ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο με το Α.Π.Φ.:
4200/2456/22.09.2020 έγγραφό του, το αρμόδιο βρετανικό
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων
DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs)
επικαιροποίησε μερικώς τις εν θέματι διαδικασίες εμπορίου και
σήμανσης , οι οποίες θα ισχύσουν μετά την λήξη της μεταβατικής
περιόδου δηλαδή από 1/1/21. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν
αλλαγές και περαιτέρω επικαιροποίηση μέχρι το τέλος του
έτους.
1.
Σήματα Υγείας και ταυτοποίησης της Ε.Ε.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το
αυγοειδούς σχήματος σήμα υγείας και ταυτοποίησης της ΕΕ σε
προϊόντα ζωικής προέλευσης (Products of Animal Origin POAO) που παράγονται και πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021.
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα
νέα σήματα υγείας και ταυτοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου
για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για να αποδεικνύεται με
σαφήνεια ότι το προϊόν στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποβληθεί σε
αυστηρούς ελέγχους υγείας και ευζωΐας.
2.
Διεύθυνση υπευθύνου επιχειρήσεων τροφίμων (Food
Business operator - FBO)
Πρέπει να χρησιμοποιείται μια διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο
για τον υπεύθυνο της επιχείρησης του FBO στα
προσυσκευασμένα τρόφιμα ή στις καζεΐνες που πωλούνται στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν ο υπεύθυνος δεν βρίσκεται στο
Ηνωμένο Βασίλειο, θα αναγράφεται τη διεύθυνση του εισαγωγέα.
3.
Βιολογικό λογότυπο της ΕΕ
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ σε
οποιαδήποτε βιολογική τροφή ή ζωοτροφή στο Ηνωμένο
Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021, εκτός εάν:
ο φορέας ελέγχου είναι εξουσιοδοτημένος από την ΕΕ να
πιστοποιεί εμπορεύματα του ΗΒ για εξαγωγή στην ΕΕ.
το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συμφωνήσουν να
αναγνωρίζουν τα πρότυπα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους
(ισοδυναμία - equivalency).
4. Από 1/1/21 στα εισαγόμενα σύμμικτα και ανάμικτα
τρόφιμα και αυγά θα πρέπει να αναγράφεται η συγκεκριμένη
χώρα ή όλες οι χώρες προέλευσης του προϊόντος.
5. Από 1/1/21 τα προϊόντα κιμά κρέατος και φρούτων και
λαχανικών π.χ. στη περίπτωση που προέρχονται και από
χώρα/ες της Ε.Ε. και του Η.Β. πρέπει να επισημαίνονται «UK
and non-UK».
Εάν κάποιος βρετανός εμπορευόμενος είναι μέλος ή
αποτελεί μέρος κάποιου εγκεκριμένου σχήματος εμπόρων
(Approved Trader Scheme), το οποίο βασικά λειτουργεί ως σήμα
διασφάλισης ποιότητας της Ε.Ε., με συνέπεια τις ταχύτερες
διαδρομές μέσω των τελωνείων και τους λιγότερους ελέγχους,
θα πρέπει να αντικαθιστά το έμβλημα της Ε.Ε. από τις
βρετανικές ετικέτες τροφίμων, με αυτό του Η.Β.
6. Από 1/1/21 στις εισαγωγές ανάμικτων ελαιολάδων, θα
πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα κάθε χώρα προέλευσης ή
μίγμα ελαιολάδων από περισσότερες από μία χώρες «blend of
[honeys/olive oils] from more than one country» ή παρόμοια
φράση ή η ονομασία του εμπορικού μπλοκ κρατών για το οποίο
η περιφερειακή συμφωνία εμπορίου εφαρμόζεται π.χ. μίγμα
ελαιολάδων προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης «blend of olive
oils of European Union origin».
7. Από 1/1/21 στις εισαγωγές ανάμικτων μελιών, θα πρέπει
να διαχωρίζεται η βρετανική προέλευση του μίγματος. Εάν
υπάρχει μίξη μελιών από χώρες της Ε.Ε. και χώρες εκτός Ε.Ε.
θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα μίγμα μελιών από
περισσότερες από μία χώρες «blend of honeys from more than
one country» ή παρόμοια φράση ή μίγμα μελιών από χώρες της
Ε.Ε. και χώρες εκτός Ε.Ε. «blend of EU and non-EU honeys».
8. Από 1/1/21 η εισαγωγή βοείου ή μοσχαρίσιου κρέατος θα
πρέπει να σημαίνεται ότι είναι προέλευσης εκτός Η.Β. «Non-UK»
στη περίπτωση που το ζώο από το οποίο προέρχεται το κρέας
γεννήθηκε, μεγάλωσε και εσφάγη εκτός Η.Β. και Ε.Ε.

Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστή η
προέλευση του ζώου, τότε η σήμανση «εισαγωγή
ζώντος ζώου στην Ε.Ε.» θα πρέπει να μετατραπεί σε
«βόειο κρέας από εισαγωγή ζώντος ζώου στο Η.Β.».
9. Από 1/1/21 η εισαγωγή αυγών στο Η.Β. από χώρες
εκτός Ε.Ε. οι οποίες δεν τηρούν τους βρετανικούς
κανονισμούς για το εμπόριο αυγών, θα πρέπει να
επισημαίνεται αντίστοιχα ως «Non-UK standard» και όχι
«Non-EC standard».
10. Λογότυπα γεωγραφικής ένδειξης (GI):
Από 1/1/21 τα προϊόντα τροφίμων ή ποτών που
προστατεύονται με ονομασίες Γεωγραφικών Ενδείξεων
(εκτός από κρασί ή αλκοολούχα ποτά) πρέπει να
χρησιμοποιούν το σχετικό λογότυπο του ΗΒ.
Η χρήση του λογότυπου είναι προαιρετική για το κρασί ή
τα αλκοολούχα ποτά που προστατεύονται από Γ.Ε.
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα δημιουργήσει τα δικά του
συστήματα Γεωγραφικών Ενδείξεων από την 1η
Ιανουαρίου 2021 και θα δοθεί χρόνος 3 ετών από τo
πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογής των λογοτύπων του
Η.Β. για να εγκριθεί το σχετικό λογότυπο του Ηνωμένου
Βασιλείου στις συσκευασίες των εισαγόμενων τροφίμων
και γεωργικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη ενημέρωση
έχει αναρτηθεί και στη σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
Λονδίνου στην πύλη www.Agora.mfa.gr .

Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων
Συμβάσεων
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των
Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων τέθηκε σήμερα σε
διαβούλευση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Δείτε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (2020
–
2023)
στο
σύνδεσμο:
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11247

Ελεύθερη πρόσβαση σε κτηματολογικούς χάρτες
μέσω του Inspire
Ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της Εθνικής
Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της χώρας μας,
ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη
δημιουργία της Γεωπύλης INSPIRE στην οποία όλοι οι
πολίτες έχουν πλέον πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας
του www.ktimatologio.gr (Έργα υποδομής/Γεωχωρικές
Υπηρεσίες/
Γεωπύλη
INSPIRE
Ελληνικού
Κτηματολογίου). Με τα δεδομένα και τις λειτουργίες που
διατίθενται ελεύθερα σε όλους οι ενδιαφερόμενοι και
κυρίως οι επαγγελματίες, μπορούν να καλύψουν ένα
μεγάλο φάσμα των πληροφοριακών αναγκών τους. Για
παράδειγμα, μπορούν να δουν, ανά πάσα στιγμή, τα
όρια όλων των ακινήτων που έχουν καταγραφεί σε μία
περιοχή, να διακρίνουν τους κοινόχρηστους χώρους
(π.χ. δρόμους, πλατείες κλπ) και τις τυχόν ειδικού
ενδιαφέροντος εκτάσεις που υπάρχουν εκεί (π.χ.
ρέματα,
ποτάμια,
λίμνες,
αιγιαλός
κλπ).
Οι
προαναφερόμενες εφαρμογές, δημιουργήθηκαν ως
τμήμα του έργου: «Μετάπτωση δεδομένων του Φορέα
‘Ελληνικό Κτηματολόγιο’ στην Οδηγία INSPIRE» που
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
– Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020»
(ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) του ΕΣΠΑ (2014-2020). (Πηγή:
Τεύχος 254/24.09.2020 News Letter TEE/ΤΚΜ).

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για
τη συμμετοχή στον 2ο κύκλο επιχειρηματικής
καθοδήγησης του MediaMotorEurope!
Το έργο Media Motor Europe (MME) υποστηρίζει ανερχόμενες
νεοφυείς επιχειρήσεις (startups/scaleups) που αναπτύσσουν
και εξελίσσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που βασίζονται σε νέες
τεχνολογίες. Στόχος του είναι να υποστηριχθούν επιχειρήσεις
που είναι σε θέση να δώσουν λύσεις στις πιο σημαντικές
προκλήσεις της σημερινής Ευρωπαϊκής βιομηχανίας των
μέσων μαζικής ενημέρωσης και να την οδηγήσουν στο
μέλλον. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές προκλήσεις
αποτελούν η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των
ψεύτικων
ειδήσεων
(fake
news),
η
βελτιωμένη
προσβασιμότητα με υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, η
βελτιωμένη αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής (HumanMachine interaction), η καλύτερη προστασία των δεδομένων
προσωπικού και μη χαρακτήρα και η μετάβαση σε μια
“πληροφοριοστραφή” (data-driven) 4η βιομηχανία μέσων
μαζικής ενημέρωσης (Media Industry 4.0).
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 ολοκληρώθηκε τον περασμένο
Ιούλιο με συνολικά 86 συμμετοχές. Μετά από αξιολόγηση των
αιτήσεων από έμπειρα στελέχη όλων των εταίρων της
κοινοπραξίας, επιλέχθηκαν οι 20 πιο πολλά υποσχόμενες
startups, μεταξύ των οποίων και 2 Ελληνικές. Η υλοποίηση
των δράσεων του 1ου κύκλου υποστήριξης ξεκίνησαν την 1η
Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τα μέσα Φεβρουαρίου
2021. Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
στον 2ο κύκλο επιχειρηματικής καθοδήγησης άνοιξε και θα
παραμείνει ανοιχτή έως τις 30/10/2020! Επιχειρηματικές
ομάδες που αναπτύσσουν και εξελίσσουν προϊόντα ή
υπηρεσίες με βάση νέες τεχνολογίες σε π.χ. Artificial
Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Big Data, Advanced
UX/UI, Data and Cyber security, Cloud ή άλλες και έχουν ιδέες
για το πώς το προϊόν/υπηρεσία τους θα μπορούσε να
εξυπηρετήσει ανάγκες του χώρου των media και της
δημιουργικής βιομηχανίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ή τη
διάθεση να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο το
προϊόν/υπηρεσία τους θα μπορούσε να ταιριάξει σε αυτές
μπορούν να προετοιμαστούν και να δηλώσουν συμμετοχή
στο: https://mediamotoreurope.eu/join-us-startups/ .
Τι προσφέρει ο κύκλος επιχειρηματικής καθοδήγησης του
MediaMotorEurope;
To πρόγραμμα του κύκλου στοχεύει στην επιτάχυνση της
ανάπτυξης των επιλεγμένων επιχειρήσεων με βασικούς
άξονες την επικύρωση της τεχνολογίας τους, την ενίσχυση της
ετοιμότητάς τους ως προς την ανταπόκριση της αγοράς των
media στο προϊόν/υπηρεσία τους και τη διερεύνηση ευκαιριών
συνεργασίας ή/και χρηματοδότησης. Το περιβάλλον
υλοποίησής του θα είναι διεθνές και συνεργατικό και θα
περιλαμβάνει, εκτός από νεοφυείς επιχειρήσεις, πιθανούς
μελλοντικούς πελάτες από τη Ευρωπαϊκή βιομηχανία των
media καθώς και εν δυνάμει επενδυτές. Οι επιλεγμένες
επιχειρήσεις θα έχουν:
⦁ Τακτική επιχειρηματική καθοδήγηση από τους “coaches” του
MME (Ένας coach ανά επιλεγμένη επιχείρηση)
⦁ Τακτική συμμετοχή σε συνεδρίες (sessions) με τη συμμετοχή
“experts” επί θεμάτων όπως προσαρμογή προϊόντος-αγοράς
(product-market fit), προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
(IPR), προσέλκυση κεφαλαίων (pitching & fundraising),
ανάπτυξη προϊόντος (product development), στρατηγική
διαχείριση και διεθνής επέκταση (Strategic management &
Internationalization), ανάπτυξη UX/UI, μεταξύ άλλων
⦁ Ευκαιρίες δικτύωσης και παρουσίασης του επιχειρηματικού
τους σχεδίου σε εν δυνάμει επενδυτές
⦁ Ευκαιρίες επίδειξης των προϊόντων/υπηρεσιών τους στις
σημαντικότερες διεθνείς εκδηλώσεις του χώρου των media
(ανάλογα με τις επιδόσεις τους)

⦁ Προσαρμοσμένη συναναστροφή (matchmaking) με εταιρείες
από τη βιομηχανία των media και τη δημιουργική βιομηχανία
για σκοπούς διαμόρφωσης “use cases”, δοκιμών και
πιλοτικών εφαρμογών, καθώς και υποστήριξη στη
(συνεργατική ή μη) διεκδίκηση έργων από διεθνείς
προκηρύξεις
⦁ Ευκαιρίες να ταξιδέψουν δωρεάν με χρήση Vouchers
(ανάλογα με τις επιδόσεις τους)
Η πλειοψηφία των δράσεων του κύκλου θα υλοποιηθεί
διαδικτυακά.
Πότε θα υλοποιηθεί ο κύκλος;
Ο δεύτερος κύκλος επιχειρηματικής καθοδήγησης θα
διαρκέσει έξι μήνες και θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του
2021 έως τον Ιούνιο του 2021. Οι επιχειρήσεις που θα
επιλεχθούν θα ειδοποιηθούν μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου το
αργότερο.
Το ΜΜΕ βρίσκεται υπό την αιγίδα της πρωτοβουλίας Startup
Europe του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 και υλοποιείται από ισχυρούς
φορείς των χώρων των media, της στήριξης της νέας
τεχνολογίας και των επενδύσεων: VRT – Το Εθνικό Βελγικό
κανάλι του Φλαμανδικού πληθυσμού, Media City Bergen – Ο
σημαντικότερος κόμβος καινοτομίας του χώρου των media
στη Νορβηγία, THERMI A.E. – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων –
Η μεγαλύτερη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων νέας τεχνολογίας
της Βορείου Ελλάδος, Athens Technology Center – Εταιρεία
πληροφορικής με μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο των
media, Cluster Sofia Knowledge City – Η σημαντικότερη
συστάδα νεοσύστατων επιχειρήσεων της Βουλγαρίας,
FastTrack – Επενδυτικός φορέας VC με διεθνή στόχευση
επενδύσεων σε νεοσύστατες καινοτόμες επιχειρήσεις και F6S
– Εκ των σημαντικότερων δικτύων πρωτοβουλιών και μέσων
στήριξης νεοσύστατων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. ΔΗΛΩΣΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ: Open Call 2 for startups and scaleups
Applications close on 30 October 2020 at 17:00 CEST
(Brussels
time)#MediaMotorEurope,
https://mediamotoreurope.eu/
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την
Καινοτομία βάσει του συμφωνητικού επιχορήγησης υπ’ αριθμ.
871552. (Πηγή: Ενημερωτικό News Letter Σεπτέμβριος 2020
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας).
Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 49ο τεύχος
(β΄ έκδοση) του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ
Σκοπίων (Σεπτέμβριος 2020), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού,
εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια
Μακεδονία. Σημειώνεται ότι το δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή
πύλη
AGORA,
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72096 .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Εγκρίθηκε η δημιουργία της
μεγαλύτερης τράπεζας της Ισπανίας. το εν θέματι κείμενο έχει
αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το
δείτε
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72062 .
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Αναβολή παγκόσμιας
τεχνολογικής διοργάνωσης Μοbile World Congress,28.61.7.2021, Βαρκελώνη. το εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη
διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/72104 . Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη (www.agora.mfa.gr
).

Εκδήλωση Εικονικών Επιχειρηματικών Συναντήσεων «B2B»
στο πλαίσιο του «German-Hellenic Day of Economy and
Investments» | 13/10/2020
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η
Ομοσπονδία Βιομηχανιών της Ελλάδας (SBE) και το Δίκτυο PRAXI,
διοργανώνουν ένα Virtual B2B Matchmaking Event, στο πλαίσιο της
«Γερμανικής-Ελληνικής Ημέρας Οικονομίας και Επενδύσεων, την
Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, όπου εταιρείες από την Ελλάδα και τη
Γερμανία, θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συνδεθούν
ουσιαστικά με εταιρείες που τους ενδιαφέρουν, χρησιμοποιώντας
τις εκτενείς λειτουργίες της εικονικής πλατφόρμας.Το Virtual B2B
Matchmaking Event στοχεύει στην παρουσίαση των δυνατοτήτων
σε όλες τις πτυχές της οικονομίας, της επιστήμης, της F&B και των
τάσεων καινοτομίας, καθώς και στην προώθηση ευκαιριών για
συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Εγγραφείτε στην
αγορά και εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να κάνετε εμπορικές
συναλλαγές με καθιερωμένες και αναδυόμενες ελληνικές και
γερμανικές εταιρείες από τους ακόλουθους τομείς: Ενέργεια Ενεργειακή
απόδοση,
Ανανεώσιμες
πηγές,
Τεχνολογία
περιβάλλοντος, Τρόφιμα & Ποτά, ΤΠΕ, Ε & Α, Μεταφορές, Ακίνητα,
Οικοδομικά & Οικοδομικά Υλικά. Τουρισμό, Αεροδιαστημική,
Τηλεπικοινωνίες, Φαρμακευτικά. Δηλώσε συμμετοχή στο σύνδεσμο:
https://german-hellenic-day-of-economy.b2match.io/
.
Για
περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε με
την κα Μόνικα Νάζη στο τηλ. 2310 539 817 εσ. 207, ή στο email:
nagy@sbe.org.gr .

Ψηφιακά η Έκθεση Shoedex 2020
Σύμφωνα με ενημερωτική επιστολή του Γραφείου
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Δημοκρατίας
της Τουρκίας στην Αθήνα η 2η πλατφόρμα ψηφιακού
εμπορίου Shoedex 2020 θα οργανωθεί μεταξύ 13-15
Οκτωβρίου 2020 και θα είναι προσβάσιμη στο
www.shoedex.events Η Έκθεση διοργανώνεται υπό την
αιγίδα του τουρκικού Υπουργείου Εμπορίου με τον
συντονισμό της Aegean Exporters Associations. Ο
αναμενόμενος αριθμός συμμετοχής είναι 120 εκθέτες
από όλο τον κόσμο και 1200 επισκέπτες συνολικά. Το
Shoedex είναι η πρώτη έκθεση στον κόσμο για
παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ και δερμάτινα είδη
ένδυσης. Η πρώτη έκθεση που διοργανώθηκε μεταξύ 1-4
Ιουνίου 2020 καλωσόρισε 31 συμμετέχοντες και 326
επισκέπτες από 59 διαφορετικές χώρες. Βρείτε
παρακάτω από τον ιστότοπο της Έκθεσης καθώς και τον
σύνδεσμο
εγγραφής:
https://shoedex.events/,
https://shoedex.events/index/registration . Εάν χρειάζεστε
περισσότερες
πληροφορίες,
μη
διστάσετε
να
επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην
Αθήνα: Tel : (+30) 210 722 21 96, Fax : (+30) 210 724
29 48, 26 Rigillis Str., 10674 Athens Greece E-Mail:
atina@ticaret.gov.tr, Web: www.musavirlikler.gov.tr .

WEBINARS για ευκαιρίες επενδύσεων στον Καναδά

India Subcontracting Expo, 27-30 Oct. 2020, EEPC
India's first virtual exhibition

Η EUCCAN διοργανώνει webinars για να ενημερώσει
εργαζόμενους ή εκπροσώπους ευρωπαϊκών εταιρειών και
γενικότερα όσους θέλουν να κάνουν συναλλαγές ή να επενδύσουν
στον Καναδά ο οποίος προσφέρει εξαιρετική πρόσβαση στην
αγορά που περιλαμβάνει επίσης πρόσβαση στις ΗΠΑ, έχει
ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και επιτυγχάνει τελικά
μια σταθερή ανάπτυξη.
Οι ημερομηνίες που θα γίνουν τα webinars : 30/09/20: Ευκαιρίες
επενδύσεων στην Alberta, 07/10/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην
British Colombia, 14/10/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην Manitoba,
21/10/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην New Brunswick, 28/10/20:
Ευκαιρίες επενδύσεων στην Nova Scotia, 04/11/20: Ευκαιρίες
επενδύσεων στην Newfoundland & Labrador, 10/11/20: Ευκαιρίες
επενδύσεων στην Ontario , 18/11/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην
Prince Edward Island, 25/11/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην
Quebec, 02/12/20: Ευκαιρίες επενδύσεων στην Saskatchewan. Για
περισσότερες
πληροφορίες
επισπευτείτε
τον
ισότοπο
https://oxi90.com/LARZUBN98/C1F72B88F6F0409AA50F7303B37
79D8D.php

Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα(Τηλέφωνο:
2107216227,
E-mail:
mkt.athens@mea.gov.in,
www.indianembassy.gr) σε έγγραφό της αναφέρει τα
εξής:
Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 έχει
επηρεάσει τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
περιορίζοντας τις συναντήσεις, τις εκθέσεις και τις
επαφές. Σε αυτό το πλαίσιο, η EEPC India διοργανώνει
την πρώτη εικονική έκθεση με τίτλο «Ινδία υπεργολαβία
Expo» από τις 27-30 Οκτωβρίου 2020, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Επισυνάπτεται ένα φυλλάδιο της εκδήλωσης για την
αναφορά σας και περισσότερες λεπτομέρειες της έκθεσης
είναι
διαθέσιμες
στη
διεύθυνση
https://subcontracting.eepc.expoplatform.com .
Η εγγραφή αγοραστή / επισκέπτη είναι δωρεάν και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο διαδίκτυο
χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:
https://subcontracting.eepc.expoplatform.com/index/regist
ration .

Αποφάσεις – Εγκύκλιοι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1102738 ΕΞ 2020/01 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3009
Θέμα: «Κυκλοφορία Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης CE από τον Οργανισμό ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL» Για
περισσότερες πληροφορίες: E-Mail : 9diadi@otenet.gr www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1104799 ΕΞ 2020 Ημερομηνία 03 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3160
Θέμα: «Κοινοποίησης της αριθ. Α.1187/07-08-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε Τροποποίηση της αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ
1144720ΕΞ2018/27-09-2018 Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των
Ελεύθερων Ζωνών» (ΦΕΚ:3409/Β/14-08-2020,ΑΔΑ:6Χ3Γ46ΜΠ3Ζ-ΒΚΩ)»
Για περισσότερες πληροφορίες: E-Mail : 9diadi@otenet.gr www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr,

ΕΠΕΦΑ ΕΚΠΑ: Έναρξη εξειδικευμένων
προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΤΔΕΟ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ) συνεχίζει το εκπαιδευτικό και
επιμορφωτικό του έργο για 8η συνεχή σειρά σε
εξειδικευμένα προγράμματα με τη μέθοδο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος
2020- 2021 ως εξής:
«Βασικές
Έννοιες
Κανονιστικής
Συμμόρφωσης», διάρκεια 4 εβδομάδες, Αίτηση:
http://www.compliance.ba.uoa.gr/kanonistikisymmorfwsh-nea-programmata/basikes-ennoieskanonistikis-symmorfwshs/aithsh-symmetoxis.html
.
Έναρξη 19 Οκτωβρίου 2020 – Λήξη 15 Νοεμβρίου 2020.
Αιτήσεις έως 10 Οκτωβρίου 2020. Δίδακτρα: 300 ευρώ.
"Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας", διάρκεια 10
εβδομάδες,
Αίτηση:
http://www.compliance.ba.uoa.gr/antimetopish3eplymatos-xrimatos-kai-xrhmatodothshs-thstromokratias/aithsh-symmetoxis-sto-programma.html
.
Έναρξη 9 Νοεμβρίου 2020 – Λήξη 22 Ιανουαρίου 2021.
Αιτήσεις έως 30 Οκτωβρίου 2020. Δίδακτρα: 500 ευρώ.
Επιδίωξη των Προγραμμάτων είναι η παροχή προς τους
εκπαιδευόμενους της δυνατότητας να κατανοήσουν
βασικές γνώσεις στην κανονιστική συμμόρφωση, τις
έννοιες και το κανονιστικό πλαίσιο για το ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας και στη συνέχεια η μετάδοση προς αυτούς
βασικών
εργαλείων
και
μεθόδων
για
την
αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους ώστε
να αντιμετωπίσουν ανάλογα φαινόμενα.

Ζήτηση συνεργασίας από τη Σερβία
Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος διαβίβασε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης την με αριθ. πρωτ. 2614/27.08.2020
επιστολή του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος
σχετικά με το ενδιαφέρον της εταιρίας Aquastatin με έδρα
το Βελιγράδι για συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις
από την Ελλάδα. Η Aquastatin έχει στόχο την έρευνα και
ανάπτυξη χημικών προϊόντων με στόχο την απόλυτη
προστασία από φωτιά και την επιβλαβή σκόνη.
Συνεργάζεται ήδη με όλους τους θεσμούς και κρατικές
επιχειρήσεις της Σερβίας και έχει ως πλάνο την επέκτασή
της σε γειτονικές χώρες. Όλα της τα προϊόντα είναι
πιστοποιημένα από την Ε.Ε. Τα δύο βασικά της προϊόντα
είναι τα Novest και Condust. Το Novest στοχεύει στον
περιορισμό της πυρκαγιάς και στην προστασία των
περιοχών από τον κίνδυνο φωτιάς χάρις στη χημική του
σύνθεση. Για περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν
ανατρέξτε στο σύνδεσμο: http://aquastatin.com/en/novest/
. Το Condust αποτρέπει τη διασπορά της σκόνης, όντας
σχεδιασμένο για την διατήρηση της υγρασίας στο
επιφανειακό στρώμα. Έχει απλή εφαρμογή, χωρίς να
απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. Για περαιτέρω πληροφορίες
για
το
προϊόν
ανατρέξτε
στο
σύνδεσμο:
http://aquastatin.com/en/condust/ . Υπάρχει και ένα τρίτο
προϊόν, το Icemelt, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την
πρόληψη της εμφάνισης πάγου στους δρόμους και τα
πεζοδρόμια. Για περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν
ανατρέξτε στο σύνδεσμο: http://aquastatin.com/en/icemelt/
.

Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία προκειμένου
οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να είναι σε θέση να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η
πολυπλοκότητα των αγορών, να αντιμετωπίζουν τους
επιχειρηματικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν βιώσιμη
λειτουργία. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Προγραμμάτων
γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην
κανονιστική συμμόρφωση και στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,
με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην
προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κάθε ενότητα
περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και
μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο
σχέδιο μελέτης. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη,
μέσω διαγωνίσματος και εργασιών που τους ανατίθενται
ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας
με τους εισηγητές, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική
πλατφόρμα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
καλέστε στα τηλέφωνα 210 3689460-62-65 ή επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα http://www.compliance.ba.uoa.gr/

Διοργάνωση Διεθνούς Φόρουμ ‘Life Sciences Baltics 2020’
(Βίλνιους 30/09-01/10.2020)
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
εξωτερικών
απέστειλε στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική πληροφόρηση από την
Ελληνική Πρεσβεία στο Βίλνιους Λιθουανίας, έγγραφο σε
ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με το Διεθνές Φόρουμ ‘Life
Sciences Baltics 2020’ που θα διεξαχθεί στο Βίλνιους, στη
Λιθουανία, μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου τ.ε.
Το εν λόγω Φόρουμ αφορά τους κλάδους της βιοτεχνολογίας,
της φαρμακευτικής, ιατρικών συσκευών, καινοτομίας και των
εταιρειών start ups. Στόχοι των διοργανωτών αποτελούν η
ανάδειξη των προοπτικών για διεθνείς συνεργασίες μεταξύ
ερευνητών, επαγγελματιών και επενδυτών των ως
αναφερόμενων κλάδων, καθώς και η δημιουργία νέων projects.
Σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη διοργάνωση κατά το 2018
είχαν συμμετάσχει πάνω από 1800 φορείς από 43 χώρες και
πραγματοποιήθηκαν
περισσότερες
από
1300
B2B
συναντήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθυνθούν για
περισσότερες
πληροφορίες
στην
εκπρόσωπο
των
διοργανωτών, κα. Auguste Uzpelkyte (τηλ. + 37064551272,
mail: a.uzpelkyte@enterpriselithuania.com , ιστοσελίδα:
www.enterpiselithuania.com ).

7ο Τεχνολογικό Φόρουμ
Το 7ο Τεχνολογικό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελλίδης της
Helexpo, 1/10/2020. Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, η
ανταγωνιστικότητα βασίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων. Η γνώση σε συνδυασμό με τα σωστά τεχνολογικά
εργαλεία αποτελούν βασικά στοιχεία της διαδικασίας ανάπτυξης
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η γνώση τέτοιων
εργαλείων υπάρχει τόσο σε βιομηχανικούς φορείς (ΙCΤ και σε
άλλους κλάδους) όσο και σε ερευνητικούς οργανισμούς
(Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα). Ως εκ τούτου, η
συνεργασία τους είναι σημαντική για την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων με διεθνή προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, 20 φορείς
έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση σειράς
συνεδρίων με την επωνυμία «Τεχνολογικό Φόρουμ».
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://technologyforum.eu/ .

Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο: «Ψηφιακό
Μάρκετινγκ στην Πράξη» του Κέντρου Επιμόρφωσης και
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει σε
όλους τους ενδιαφερόμενους νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης
με τίτλο: «Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην Πράξη». Το πρόγραμμα
προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τις απαιτούμενες γνώσεις
για να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την
προβολή και προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, ψηφιακών
καταστημάτων (e-shops), επιχειρήσεων και οργανισμών στο
σύγχρονο ψηφιακό τοπίο. Με την ολοκλήρωση του
προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να
σχεδιάζουν, να υλοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές
ψηφιακού marketing για επιχειρήσεις και οργανισμούς, τις
σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους ανάπτυξης διαδικτυακής
προβολής, προώθησης και πωλήσεων και να μετρούν και
αξιολογούν τα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια
(3) μηνών, και πιο συγκεκριμένα 82 διδακτικών ωρών εκ των
οποίων οι 47 ώρες αποτελούν πρακτική εξάσκηση. Ειδικά για
τα μέλη του ΒΕΘ προσφέρεται έκπτωση 30% στα δίδακτρα
προσκομίζοντας βεβαίωση φορέα ή αντίγραφο ταυτότητας
μέλους.
Το
συνολικό́
κόστος
του
εκπαιδευτικού́
προγράμματος διαμορφώνεται στα 1000€ , 700€.
Οι ενότητες του προγράμματος
1.
Αρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ Σχεδιασμός website
2.
Τεχνικές Search Engine Optimisation & Search
Engine Marketing 3.
Χρήση
εργαλείων
Email
Marketing 4.
Χρήση Εργαλείων Google Analytics και
AdSense 5.
Δημιουργία και ορθή χρήση λογαριασμών
Social Media 6. Πιστοποίηση
Google
Ads
Display
Certification και 7.
Google Ads Search Certification
Ενδεικτική́ Έναρξη εκπαιδευτικού́ προγράμματος: Οκτώβριος
2020 Ενδεικτική́ Λήξη εκπαιδευτικού́ προγράμματος:
Δεκέμβριος 2021
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα
απονέμεται «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης» και Πιστοποιητικό Europass από το
Κ.Ε.ΔΙ.Β.ΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Για εγγραφή στο πρόγραμμα και για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
πατώντας
στο
σύνδεσμο:
http://learning.uth.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce
%b1%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b9
%ce%bd%ce%b3%ce%ba%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7/

Δωρεάν Σεμινάριο για Ενώσεις καταναλωτών και άλλα
όργανα προστασίας καταναλωτών με θέμα τα Ψηφιακά
Δικαιώματα - Αίτηση έως 3092020
Το ΚΕΠΚΑ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε ένα διήμερο
σεμινάριο με θέμα: Ψηφιακά δικαιώματα και προστασία
καταναλωτή. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη
στις 14-15/11/2020 και στοχεύει να καλλιεργήσει τις
γνώσεις και τις δεξιότητές σας σχετικά με την πρόσφατη
νομοθεσία και τις εξελίξεις στο πεδίο των ψηφιακών
δικαιωμάτων των καταναλωτών. Υποβάλετε αίτηση τώρα!
http://bit.ly/CPRO_Greece
Για να υποβάλετε αίτηση σε αυτό το σεμινάριο,
παρακαλείστε να συμπληρώστε την αίτηση μέχρι τις
30/9/2020. Δε θα σας πάρει πολλή ώρα να συμπληρώσετε
την αίτηση.

FICCI HEAL 2020: «Post-COVID Helathcare World» The New Beginning, 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου
2020 (σε εικονική πλατφόρμα)
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα μας ενημέρωσε ότι η
Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών
Επιμελητηρίων (FICCI) διοργανώνει την 14η έκδοση του
ετήσιου συνεδρίου υγειονομικής περίθαλψης, FICCI HEAL
με θέμα, «Κόσμος υγειονομικής περίθαλψης μετά το COVID
- Το νέο ξεκίνημα» από 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου
2020 σε εικονική πλατφόρμα. Το Συνέδριο θα αποτελείται
από
ένα συγκρότημα διευθύνοντων συμβούλων,
υπευθύνων χάραξης πολιτικής, εκπροσώπων από
πρεσβείες και εθνικών και διεθνών ηγετών από την
υγειονομική περίθαλψη και τις συναφείς βιομηχανίες,
δηλαδή. Νοσοκομεία, MedTech, διαγνωστικά εργαστήρια,
φάρμακα, ασφάλιση υγείας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και ψηφιακή υγεία καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Με
την πάροδο των ετών, αυτό εξελίχθηκε ως ορόσημο και
αξιόπιστη πλατφόρμα για τους ενδιαφερόμενους για τη
βιομηχανία υγείας για ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων
πρακτικών. Ενώ ο COVID-19 έχει επηρεάσει ολόκληρο τον
κόσμο και έχει φέρει πρωτοφανείς προκλήσεις σε κάθε
πτυχή - υγείας, οικονομική και κοινωνική, έχει ανοίξει μια
πληθώρα ευκαιριών για να μετατρέψουμε το οικοσύστημα
υγειονομικής περίθαλψής μας ώστε να είναι έτοιμο για το
μέλλον. Το FICCI HEAL 2020 είναι μια προσπάθεια να
συγκεντρωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να μοιραστούν
τις εμπειρίες τους και να συζητήσουν για τις λύσεις και τις
μεταρρυθμίσεις για την υγειονομική περίθαλψη μετά τον
COVID. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον
ιστότοπο του συνεδρίου www.ficci-heal.com . Μπορείτε να
συμμετάσχετε στο Συνέδριο κάνοντας εγγραφή στο
διαδίκτυο ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://www.ficciheal.com/files/registration.html . Δεν υπάρχουν χρεώσεις
εγγραφής, αλλά απαιτείται προεγγραφή για να λάβετε τον
σύνδεσμο εγγραφής. Σε περίπτωση που έχετε απορίες,
επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συνεδρίου στο +91
9582584117 / +91 7428323420 ή γράψτε στη διεύθυνση
healthservices@ficci.com .

Ζήτηση συνεργασίας από τη Βουλγαρία
Η AREV PREMIER είναι μια εταιρεία με έδρα την Βουλγαρία
που λειτουργεί από το 2000, παράγει πλεκτά ρούχα και
ζητάει συνεργασία με επιχειρήσεις στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον διευθυντή της εταιρίας Arthur
Khorassandjian ή με το επιμελητήριο του Ruse : tel. +359 82
825875 e-mail: mdobrev@rcci.bg www.rcci.bg .

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδονησία
Η εταιρεία GJA Jog από την Ινδονησία που παράγει έπιπλα
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ενδιαφέρεται να
συνεργαστεί με Ελληνικές Επιχειρήσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες τηλ. 62-291-5193878 Φαξ. 62-291-5193879 email : gja.jog@gmail.com

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρεία Amway Impex με έδρα την Ινδία ενδιαφέρεται να
εξάγει προϊόντα από την Ινδία στην Ελλάδα όπως: ρύζι
μπασμάτι, μέλι, αλεύρι, κρεμμύδια, πατάτες, μπαχαρικά και
τσάι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο e-mail: emwayimpex@gmail.com

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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28/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΙΩΝ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2310510183

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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30/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛ.2310510183

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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02/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΤΗΛ. 26953 60606
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02/10/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ
ΝΕΡΟΥ, ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΤΗΛ. 2695360606

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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06/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ
ΤΗΛ.2695360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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09/10/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
"ΕΚΜΑΘΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ" ΤΗΛ.2313300548
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12/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΕΝΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΖΕΥΓΩΝ
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΗΛ.2313327867

4Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
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19/10/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Π.
ΠΛΟΙΩΝ
2103368630

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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21/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ
ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ" ΤΗΛ.2421351157

ΤΗΝ
ΕΚΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

524

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ.2695360606

ΥΓΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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25/10/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΟΝΩΣΕΩΝ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΤΗΛ.2313327824

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

521

26/10/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ
Μ113
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (ΜΜΕ)"

ΤΟ
ΜΕ

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

528

27/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"
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29/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΝΤΕ
ΜΗ
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΠΤΗΣΗΣ
ΤΥΠΟΥ
III
(ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

530

30/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

ΓΙΑ
25

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ
ΑΥΤΩΝ

ΓΙΑ
ΚΑΙ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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30/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

531

02/11/2020 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ
ΣΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"
ΤΗΛ.2313323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

535

05/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΡΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ,
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΟΡΘΡΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΩΝ
ΤΗΛ.2313327826

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

•
•

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.

