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Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για το νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην
Ψηφιακή Εποχή
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι οριστικοί πίνακες
επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του διαδικτυακού Προγράμματος Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων
στην Ψηφιακή Εποχή, σε συνεργασία με τη Google Ελλάδας.
Σε κάθε επιτυχόντα/ωφελούμενο του προγράμματος κατάρτισης θα αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ ενημερωτικό email σχετικά με την
επιλογή του στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα θα τον οδηγεί στην πλατφόρμα διαχείρισης σεμιναρίων της Google. Στη συνέχεια,
αφότου εγγραφούν στην πλατφόρμα του προγράμματος, θα λάβουν ενημερωτικό email από την Ομάδα Έργου της Google με
λεπτομέρειες για την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων της σύγχρονης κατάρτισης.Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 25
Οκτωβρίου 2021 και συνολικά το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 24 Δεκεμβρίου 2021.
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από τη Google Ελλάδας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
περιλαμβάνει διαδικτυακή σύγχρονη κατάρτιση διάρκειας 35 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα δύο εβδομάδων, στις
βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να
δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο και να ξεκινήσουν μια νέα βιώσιμη νεοφυή επιχείρηση (start-up). Με την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης (παρουσία σε τουλάχιστον 8 από τις 10 διδακτικές ενότητες), οι ωφελούμενοι θα λάβουν
βεβαίωση παρακολούθησης από τη Google.

Βραβεία Best City Awards 2022

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για τη Δράση στήριξης των
νεοφυών επιχειρήσεων του “Elevate Greece” έως την 29η
Οκτωβρίου 2021

Tα Best City Awards 2022 αναδεικνύουν και
επιβραβεύουν καινοτόμα έργα που έχουν υλοποιηθεί
από
Περιφέρειες,
Οργανισμούς
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις, προκειμένου οι
πόλεις στην Ελλάδα να είναι ευφυείς, αειφόρες, και
οικονομικά βιώσιμες διατηρώντας την «κοινωνική
τους συνοχή».
Σκοπός των Best City Awards 2022 είναι να
διευκολύνουν τη μετατροπή των κοινοτήτων στην
χώρα μας σε πραγματικά έξυπνες και αειφόρες
πόλεις, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να
επωφεληθούν από την ελεύθερη πρόσβαση στις
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες που μπορεί να
προσφέρει η πολιτεία, βελτιώνοντας σημαντικά την
ποιότητα ζωής τους. Στόχος των βραβείων είναι να: •
Αναδείξουν τις πόλεις που εξασφαλίζουν καλύτερη
ποιότητα ζωής στους πολίτες. • Προβάλλουν τους
ΟΤΑ, φορείς και επιχειρήσεις που θα διακριθούν και
να προωθήσουν τις ενέργειές τους ως παραδείγματα.
• Αποδώσουν αξία στη βιώσιμη και ευφυή πόλη. •
Κινητοποιήσουν τις αρχές των πόλεων για τη διαρκή
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών τους, με
ταυτόχρονη βελτίωση των περιβαλλοντικών το υς
επιδόσεων. • Επικοινωνήσουν τις προσφερόμενες
λύσεις και τεχνολογίες που συνεισφέρουν στην
πορεία προς την ευφυή και βιώσιμη πόλη. •
Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δημιουργικών ευφυών
κοινοτήτων με ποιότητα ζωής για τους πολίτες.
Στο συνημμένο αρχείο pdf θα δείτε αναλυτικά της
κατηγορίες και τους όρους συμμετοχής
Επίσης πληροφορίες καθώς και τους πίνακες με τους
προηγούμενους νικητές της διοργάνωσης θα δείτε
στο https://www.bestcityawards.gr/
Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 22.10.2021, η πρώτη
υποψηφιότητα είναι δωρεάν.

Δημοσιεύθηκε νέα Απόφαση παράτασης για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ
«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece”
για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19». Η νέα καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η Παρασκευή
29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00 αντί για την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 15:00. Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών
Επιχειρήσεων «Elevate Greece». Ο Προϋπολογισμός της Δράσης
είναι 60 εκ. ευρώ. Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι Nεοφυείς καινοτόμες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό
Μητρώο
Νεοφυών
Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε.
Elevate
Greece,
www.elevategreece.gov.gr . Επιδοτείται Κεφάλαιο Κίνησης έως 80%
των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με
ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000
ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά
στο: www.ependyseis.gr .Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία
σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: - στη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Διεύθυνση Υποστήριξης
Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας / Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας, Μεσογείων
14-18, 11510 Αθήνα.
- Απέργης Κωνσταντίνος, τηλ. επικ. 213-1300157, e-mail:
dape@gsrt.gr
- Σοφιανοπούλου Θεώνη, τηλ. επικ. 213-1300160, e-mail: tsof@gsrt.gr
- στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8,
πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. έως
τις 2:00 μ.μ. (κατόπιν ραντεβού)
Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο
με αστική χρέωση από τις 9:00 π.μ. έως τις 4:30 μ.μ., Εmail:
infoepan@mou.gr , Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr
,
www.gsrt.gr .

ΑΑΔΕ: «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» τώρα σε 70 ΔΟΥ
ΑΑΔΕ δελτίο τύπου 14.10.2021: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερώνει ότι από σήμερα επεκτείνεται η
λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» σε άλλες 35 ΔΟΥ (συνολικά 70) με προοπτική το αμέσως προσεχές
διάστημα να ενταχθεί το σύνολο των ΔΟΥ της επικράτειας. Μέσω της πλατφόρμας ο φορολογούμενος ή ο εκπρόσωπός του
μπορεί να υποβάλει το αίτημά του προς συγκεκριμένη Υπηρεσία της ΑΑΔΕ και για συγκεκριμένη Διαδικασία, γνωρίζοντας εκ των
προτέρων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία μπορεί να επισυνάψει ηλεκτρονικά. Επίσης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του αιτήματος από την προσωπική του «θυρίδα» λαμβάνοντάς σε αυτή και την απάντηση της
Υπηρεσίας. Δείτε
εδώ
σε ποιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος ψηφιακά μέσα από το
https://myaade.gov.gr.

Συμμετοχή της Ελλάδας στην ιστορική φορολογική συμφωνία
για τον 21ο αιώνα, του Περιεκτικού Πλαισίου ΟΟΣΑ/G20
Στις 8 Οκτωβρίου, οριστικοποιήθηκε στην Ολομέλεια του
Περιεκτικού Πλαισίου του ΟΟΣΑ η συμφωνία δύο πυλώνων που
θα επιφέρει μεταρρύθμιση του διεθνούς φορολογικού συστήματος
και θα επιβάλει ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% στα κέρδη
των πολυεθνικών επιχειρήσεων από το 2023. Τα βασικά σημεία
της νέας παγκόσμιας φορολογικής αρχιτεκτονικής, που
διαμορφώθηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ψηφιακής
εποχής, είχαν ήδη συμφωνηθεί την 1η Ιουλίου. Η χώρα μας είναι
μεταξύ των 136 χωρών, από τα 140 συνολικά μέλη του
Περιεκτικού Πλαισίου BEPS των ΟΟΣΑ και G20, που στηρίζουν τη
συμφωνία και εκπροσωπούν πάνω από 90% του παγκόσμιου
ΑΕΠ. Πλέον, τη συμφωνία στηρίζουν και όλα τα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της συμφωνίας είναι οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις
να
καταβάλλουν
στις
χώρες
όπου
δραστηριοποιούνται τον φόρο που πράγματι τους αναλογεί. Το
πλαίσιο δύο Πυλώνων που προβλέπει η συμφωνία, επικαιροποιεί
βασικά στοιχεία του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής
οικονομίας και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων του 21ου
αιώνα που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών σε δικαιοδοσίες με
χαμηλή φορολόγηση. Ειδικότερα, η συμφωνία-πακέτο, που τελεί
υπό τον συντονισμό του ΟΟΣΑ τα τελευταία 10 χρόνια,
περιλαμβάνει δύο πυλώνες. Ο Πρώτος Πυλώνας προβλέπει
σαφείς κανόνες για την κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης
ανά χώρα επί των κερδών των 100 μεγαλύτερων πολυεθνικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της
παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής οικονομίας. Τα κέρδη που θα
ανακατανεμηθούν στις χώρες υπολογίζονται σε τουλάχιστον 125
δισ. δολάρια. Ο Δεύτερος Πυλώνας αποσκοπεί στην οριοθέτηση
του φορολογικού ανταγωνισμού και στην προστασία της
φορολογικής βάσης των χωρών και επιβάλλει στις πολυεθνικές
επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως
κατώτατο παγκόσμιο φορολογικό συντελεστή 15%. Τα ετήσια
έσοδα για τις χώρες από την εφαρμογή του Δεύτερου Πυλώνα
εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 150 δισ. δολάρια. Η συμφωνία, η
οποία θα υλοποιηθεί το 2023, θα παρουσιαστεί στην προσεχή
σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών των G20, στις 13
Οκτωβρίου, στην Ουάσινγκτον και, στη συνέχεια, στα τέλη του
μήνα στη Σύνοδο Κορυφής των G20. Το Υπουργείο Οικονομικών
συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του ΟΟΣΑ για τη φορολόγηση
της ψηφιακής οικονομίας και χαιρετίζει την επίτευξη συναίνεσης
για τη νέα αρχιτεκτονική του παγκόσμιου φορολογικού
συστήματος, δεδομένου ότι πρωτοβουλίες επιβολής μονομερών
μέτρων φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας δεν διευκολύνουν
την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που απορρέουν,
κυρίως, από τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Με επιμονή και
προσήλωση στην αναγκαιότητα επίτευξης και υλοποίησης της
συναίνεσης σε παγκόσμιο, επίπεδο σχετικά με την αναμόρφωση
και τον εκσυγχρονισμό που παγκόσμιου φορολογικού
συστήματος, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων φορολόγησης της χώρας μας στο
πλαίσιο της νέας φορολογικής αρχιτεκτονικής, αλλά και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού φορολογικού
συστήματος και της οικονομίας.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα
ψηφιακής κατάρτισης στο υπολογιστικό νέφος σε
συνεργασία ΟΑΕΔ - Amazon Web Services για
1.000 ανέργους
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο
πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης στο υπολογιστικό
νέφος σε συνεργασία ΟΑΕΔ - Amazon Web Services
για 1.000 ανέργους.
Στην υλοποίηση ενός νέου προγράμματος σύγχρονης
διαδικτυακής
κατάρτισης
στις
υπηρεσίες
υπολογιστικού νέφους (cloud services) για 1.000
ανέργους, προχωρούν ο ΟΑΕΔ και η Amazon Web
Services (AWS), μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού
φορέα για την Ελλάδα OTE Academy (Amazon Web
Services Training Partner). Η υποβολή ηλεκτρονικών
αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «AWS Cloud
Practitioner Essentials» ξεκίνησε τη Δευτέρα, 4
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00 και θα λήξει την
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου και ώρα 23:59. Το
πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα του Μνημονίου
Συνεργασίας ΟΑΕΔ-AWS, με στόχο την ανάληψη
κοινών
δράσεων
για
την
αποτελεσματική
αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά
εργασίας και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας,
με έμφαση στον τομέα ανάπτυξης δεξιοτήτων των
ανέργων σε τεχνολογίες cloud services. Μέσω αυτής
της πρωτοβουλίας, ο ΟΑΕΔ διευρύνει το πεδίο
συνεργασίας του με καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας
για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του
εργατικού δυναμικού.
Το πρόγραμμα, διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών,
προσφέρεται δωρεάν από την AWS, στο πλαίσιο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με την ολοκλήρωση
του προγράμματος κατάρτισης, ο κάθε ωφελούμενος
άνεργος θα λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου
www.gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakesdexiotetes/dorean-programma-katartises-aws-cloudpractitioner-essentials )
Η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εκπαίδευση →
Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν παροχή στο εξ
αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης AWS Cloud
Practitioner Essentials
Ο ΟΑΕΔ και η AWS θα συνεχίσουν να συνεργάζονται
για την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, μέσα από την
υλοποίηση
προγραμμάτων
κατάρτισης
και
εργαστηρίων. Η AWS διαθέτει την απαραίτητη
εξειδίκευση,
τις
κατάλληλες
υποδομές,
την
επιχειρησιακή οργάνωση και επαρκή εμπειρία για την
επίτευξη αυτού του στόχου και ο ΟΑΕΔ επιδιώκει την
εξωστρέφεια, τις συμπράξεις και την ψηφιακή
μετάβαση, με σκοπό την αποτελεσματικότερη
προώθηση της απασχόλησης και της ποιοτικής
κατάρτισης σε δεξιότητες υψηλής ζήτησης και σε
τομείς αιχμής.

Πρόσκληση σε Σεμινάρια Δικτύωσης (Workshop) του
Έργου EnvironmentYou
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως
δικαιούχος του έργου EnvironmentYou – Environmental
Management Enhancement by Youth-run SMEs, σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε σε εργαστήρια δικτύωσης
(workshops) σχετικά με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα, την
Περιβαλλοντική
Διαχείριση Συστημάτων σε
αγροτικές
επιχειρήσεις και τη Βιολογική Γεωργία.
Το έργο EnvironmentYou συγχρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA “Greece-Bulgaria
2014-2020”. Στόχος του έργου είναι η επιτυχής διάδοση και η
αποτελεσματική εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης (Environmental Management Systems/EMS) σε
νεοφυείς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες
επικεντρώνονται
σε
γεωργικές
δραστηριότητες
στη
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας.
Τα εργαστήρια δικτύωσης απευθύνονται σε νέους έως 35 ετών
και ειδικότερα σε:
·
στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων που
ανήκουν στον αγροτικό ή σε συναφείς κλάδους,
·
στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων που
εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις εφαρμογής
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
·
φοιτητές/σπουδαστές
από
Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επαγγελματικές Σχολές,
·
νεοεισερχόμενους στον αγροτικό κλάδο που
επιθυμούν να κατανοήσουν τα θέματα των
περιβαλλοντικών κινδύνων και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δικτύωσης και οι
ημερομηνίες διεξαγωγής τους είναι οι ακόλουθες:
·
Εργαστήριο
Δικτύωσης
1:
Πράσινη
Επιχειρηματικότητα (Δευτέρα, 18-10-2021)
·
Εργαστήριο
Δικτύωσης
2:
Συστήματα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Τρίτη, 19-10-2021)
·
Εργαστήριο Δικτύωσης 3: Βιολογική Γεωργία
(Τρίτη, 2-11-2021)
·
Εργαστήριο Δικτύωσης 4: Αγροδιατροφικός
Τομέας και Περιβάλλον (Παρασκευή, 5-11-2021)
Στόχος των εργαστηρίων δικτύωσης είναι η εξοικείωση με την
εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η
απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα οφέλη της Πράσινης
Επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, τα εργαστήρια δικτύωσης
αποσκοπούν στην ενημέρωση για τη σημασία του
Αγροδιατροφικού Τομέα και τη σύνδεση του με την προστασία
του περιβάλλοντος, καθώς και στην κατανόηση των
πλεονεκτημάτων της Βιολογικής Γεωργίας.
Η διάρκεια κάθε εργαστηρίου δικτύωσης είναι τέσσερις (4) ώρες
(16:00–20:00) και η παρακολούθηση τους θα πραγματοποιηθεί
διά ζώσης με τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών
πρωτοκόλλων στο Mediterranean Palace Hotel (Σαλαμίνος 3 &
Καρατάσου,
Θεσσαλονίκη).
Απαραίτητη
προϋπόθεση
συμμετοχής αποτελεί η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
πιστοποιητικού νόσησης από κορονοϊό (COVID-19) με ισχύ έως
έξι (6) μήνες από τη διάγνωση.
Κάντε
την
εγγραφή
σας
τώρα
στο:
https://forms.gle/DfHgyG3wMA6Tw5mt7
Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων δικτύωσης, θα
χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.
Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Επισυνάπτονται η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα (Agenda) των
Σεμιναρίων Δικτύωσης
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο τηλέφωνο
2310403056 και στο email envyou@rdfcm.gr
Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Ευρωπαϊκό Βραβείο για το Εκπαιδευτικό Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης του
ΟΑΕΔ
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021,
πραγματοποιήθηκε η απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου
Καινοτόμου Διδασκαλίας (European Innovative Teaching
Award) στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης του
ΟΑΕΔ (ΕKEK AμεΑ Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ), από την Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, για την
υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ “EmployAble” στην
κατηγορία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Το ΕKEK AμεΑ Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ είναι μία από τις
τέσσερεις εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα, ανάμεσα σε
συνολικά 104 δομές, που θα βραβευτούν. Το Ευρωπαϊκό
Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας είναι ένας νέος θεσμός της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της δημιουργίας του
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, με κύριο
στόχο την ανάδειξη των διδακτικών πρακτικών που
εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και
την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών και των
σχολείων σε εθνικό επίπεδο. Η απονομή των βραβείων από
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του εορτασμού των ημερών Erasmus 2021 και αφορά
στα προγράμματα που διεξήχθησαν από το 2014 μέχρι το
2020.
Το ΕKEΚ AμεΑ Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ στο οποίο
σπουδάζουν 177 έφηβοι και νέοι με αναπηρία, 15 έως 26
ετών, στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική και
πρακτική), στην κοινωνικοποίηση και κατ’ επέκταση στην
απασχόλησή τους σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ενώ
παράλληλα οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν ψυχοκοινωνική και
συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικό επιστημονικό
προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α.).
Στόχος είναι η προετοιμασία όλων των σπουδαστών για την
απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
απαραίτητων για την ισότιμη και ομαλή εργασιακή ένταξη τους
στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την απόκτηση
εργασιακής συνείδησης και εμπειρίας. Το πρόγραμμα
“EmployAble” υλοποιήθηκε με συνεργάτη και φορέα υποδοχής
το National Star College στο Cheltenham του Ηνωμένου
Βασιλείου με αντικείμενο την προώθηση των νέων με
αναπηρία στην αγορά εργασίας και την απασχόληση. Στο
πρόγραμμα συμμετείχαν 30 σπουδαστές, 25 εκπαιδευτικοί και
15
συνοδοί
και
περιλάμβανε
δράσεις
κατάρτισης
εκπαιδευτικών
και
σπουδαστών
και
απασχόλησης
σπουδαστών σε θέσεις εργασίας στις κοινωνικές επιχειρήσεις
του National Star College. Συγκεκριμένα, μια ομάδα
σπουδαστών απασχολήθηκε σε επιχείρηση των εκτυπώσεων,
όπου καταρτίστηκαν στο σχεδιασμό λογοτύπων, το τύπωμα
σε κούπες, ύφασμα και ξύλο, εξοικειώθηκαν με τα
μηχανήματα, τα εργαλεία και τα ηλεκτρονικά μέσα και
γενικότερα με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ
άλλη ομάδα τοποθετήθηκε σε επιχείρηση εστίασης, όπου οι
νέοι απέκτησαν εργασιακή εμπειρία στις υπηρεσίες
εστιατορίου, μπροστά και πίσω από τον πάγκο, όπως στη
μαγειρική, το στρώσιμο των τραπεζιών, το σερβίρισμα, τις
παραγγελίες, το χειρισμό της μηχανής του καφέ, κτλ. Οι
σπουδαστές καταρτίστηκαν επίσης στην εξυπηρέτηση
πελατών μέσω κοινωνικής επιχείρησης πώλησης τροφίμων,
αναψυκτικών, αλλά και προϊόντων που κατασκευάζονται στα
επαγγελματικά εργαστήρια του κολεγίου, μαθαίνοντας με τον
τρόπο αυτό πώς λειτουργεί ένα εμπορικό κατάστημα.
H αντίστοιχη εκδήλωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορά σε
όλα τα βραβευθέντα σχέδια, θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες στις 20 Οκτωβρίου 2021 και θα είναι προσβάσιμη
διαδικτυακά.

Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας. Σ.Σ.Ε. (5.12.2018) «Για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μετάλλων όλης της
χώρας», με Π.Κ. 22/5.12.2018. Σχετικό έγγραφο.

Διεθνής Έκθεση - BEAUTY & WELLNESS SHOW ISTANBUL 2021

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικο Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία, πραγματοποιούν
επιχειρηματική αποστολή και καλύπτουν:
Α) Το κόστος του ξενοδοχείου 4* αστέρων για 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.
Β) Δωρεάν είσοδο στην έκθεση.
Γ) Μεταφορά απο το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο & επιστροφή εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη απο 500 μέτρα.
Δ) Η μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο έχει προγραμματιστεί για τις ώρες: 10:00 - 12:00 - 14:00 & 16:00.
Για τις εταιρίες οι οποίες επιθυμούν να επισκεφθούν την Έκθεση, θα παρακαλούσα την καταβολή 100 ευρώ ανά άτομο ή 170 ευρω για
2 άτομα της ίδιας εταιρίας, σε δίκλινο δωμάτιο. Για τις συνθήκες μετακίνησής σας λόγω COVID 19 παρακαλώ συμβουλευτείτε τον
επισυναπτόμενο φάκελλο TRAVEL INSTRUCTIONS. Παρακαλούμε επίσης να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα
συμμετοχής και να την στείλουν στο e-mail: info@etee.gr & chamber@etee.gr.
Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660. (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660)
Σχετικά με τις νομοθετικές διατάξεις για την είσοδο στην χώρα πατήστε εδώ Για αίτηση εγγραφής μέλους μεταβείτε εδώ
Για το έντυπο συμμετοχής εδώ (συνημμένο)

Σημαντική Ανακοίνωση για τις Εκθέσεις METAL WORKING AUTOMATION
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα
μας ενημερώνει ότι, στις 10 - 13 Νοεμβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθούν οι Διεθνείς Εκθέσεις “International Iron,
Machinery And
Machinery Parts
Fair” στο Tuyap
Fair,Convention and Congress Center- Istanbul, TURKEY από
την εταιρία “Hannover-Messe Bilişim Fuarcilik A.S..” με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανία σιδήρου Εργαλεία χειρός,
Τεχνολογία
επεξεργασίας,
Εξαρτήματα
μηχανημάτων,
Συγκόλληση, Ρομποτική συγκόλληση, Ηλεκτρόδια, Συστήματα
κοπής, Επεξεργασία επιφάνειας.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς-επιχειρηματίες. Οι
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (09 - 12
Νοεμβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα
διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν
μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (09 - 12 Νοεμβρίου 2021) (διαμονή
3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα https://www.win-eurasia.com/en . Λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο
αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το
λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι
εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο
μέχρι
τις
01.11.2021
στο
e-mail
thessaloniki@trade.gov.tr .

Σημαντική Ανακοίνωση για τη Διεθνή Έκθεση «
SERAMIC, BATHROOM, KITCHEN FAIR »
Το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη μας
ενημερώνει ότι: μεταξύ των ημερομηνιών 02 - 06 Νοεμβρίου
2021 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «
SERAMIC, BATHROOM, KITCHEN FAIR » από την εταιρία
ITF ISTANBUL TRADE FAIRS και στην Τουρκία- ΙSTANBUL
– στο CNR EXPO CENTER – με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται
τα
στελέχη
των
διοικήσεων
των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΜΠΑΝΙΟΥ, ΚΟΥΖΙΝΑΣ Παράλληλα με την
έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το
οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω: Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (
01 - 04 Νοεμβρίου 2021 ) το Υπουργείο Εμπορίου της
Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου
από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο. Τα έξοδα
διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν
μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (01 - 04 Νοεμβρίου 2021 )
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
:
http://unicera.com.tr/index.aspx?ln=2 .
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, το Υπουργείο
Εμπορίου της Τουρκίας ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας
στην Αθήνα . Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την
έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και
να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 25.10.2021 στο e-mail
thessaloniki@trade.gov.tr .

Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα prosvasis.oaed.gr για τα ΑμεΑ
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, τέθηκε σε λειτουργία η νέα, άκρως φιλική στη χρήση της από άτομα με
αναπηρία ψηφιακή πλατφόρμα prosvasis.oaed.gr που σχεδιάστηκε με βάση το πλέον σύγχρονο διεθνές πρότυπο WCAG 2.1 AAΑ,
ώστε να εξασφαλίζει πιο προσιτή πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων του ΟΑΕΔ.
Την πλατφόρμα παρουσίασε ο Διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, σε εκδήλωση στη Σχολή Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών του ΟΑΕΔ, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη, της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ. Μιχαηλίδου, του
Ευρωβουλευτή της ΝΔ Σ. Κυμπουρόπουλου, καθώς και του Προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Forum Ατόμων με Αναπηρία Ι. Βαρδακαστάνη και του Προέδρου της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και
Τακτικού Εκπροσώπου της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα, Ε. Αυγουλά.
Η νέα, ειδικά διαμορφωμένη για τα ΑμεΑ ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, είναι η πρώτη στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε με βάση το
πλέον σύγχρονο πρότυπο προσβασιμότητας (WCAG 2.1 AAA) και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους
αναγνωρισμένους διεθνώς κανόνες. Προηγήθηκε τεχνική έκθεση αξιολόγησης της ψηφιακής προσβασιμότητας του περιεχομένου
του ανανεωμένου ιστότοπου www.oaed.gr, που ενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο από το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, με σκοπό την ανάδειξη
λαθών σχεδιαστικών, προγραμματιστικών ή περιεχομένου, προς συμμόρφωση με το πρότυπο προσβασιμότητας WCAG 2.0 AA,
ενώ η νέα πλατφόρμα συμμορφώνεται με το υψηλότερο πρότυπο WCAG 2.1 AAΑ.
Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης σε ΑμεΑ με οπτικές δυσκολίες (προσαρμογή μεγέθους/χρωματικών
συνδυασμών, κείμενο στη θέση των εικόνων, μετατροπή κειμένου σε ομιλία), με ακουστικές δυσκολίες (κείμενο ηχητικών
αρχείων/βίντεο), με σωματικές αναπηρίες (πλοήγηση από πληκτρολόγιο/ποντίκι) και με γνωστικές/νοητικές δυσκολίες
(απλοποιημένη διάταξη περιεχομένου). Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι τα εξής:
Τα σχεδιαστικά γραφιστικά πρότυπα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα για τα άτομα με ευαισθησία όρασης, με μερική ή ολική
απώλεια όρασης καθώς και για τα άτομα με προβλήματα όρασης λόγω γήρανσης.
Υπάρχει δυνατότητα προσπελασιμότητας όλων των στοιχείων της πλατφόρμας από μηχανισμούς ανάγνωσης οθόνης, ούτως ώστε
οι επισκέπτες με προβλήματα όρασης να γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκονται.
Διαθέτει ειδικό εσωτερικό μηχανισμό διαχείρισης του περιεχομένου της πλατφόρμας, ώστε στα βίντεο να προστίθενται
επεξηγηματικά αρχεία ήχου.
Όλα τα βίντεο, οι εικόνες, τα χρώματα παρασκηνίου και τα λογότυπα είναι πλήρως συμμορφωμένα με το πλέον σύγχρονο
πρότυπο (WCAG 2.1) ως προς τη σωστή αντίθεση, τη φωτεινότητα και τον συνδυασμό χρωμάτων.
Έχουν εφαρμοστεί οι πιο πρόσφατοι κανόνες για την ύπαρξη των σωστών διάκενων μεταξύ γραμμάτων, σειρών, λέξεων,
παραγράφων και κειμένων.
Έχουν αποκλειστεί όλες οι λειτουργίες οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν πρόβλημα σε ανθρώπους με φωτοευαισθησία και σε
άτομα με επιληπτικές τάσεις.
Ο μηχανισμός βοήθειας (Help) που βρίσκεται ενσωματωμένος στο υποσέλιδο της πλατφόρμας οδηγεί σε έναν φιλικό για τα ΑμεΑ
οδηγό περιήγησης, ο οποίος επεξηγεί όλες τις λειτουργίες. Κάθε φορά που ο χρήστης/στρια δυσκολεύεται να πλοηγηθεί ή να
κατανοήσει κάποιο στοιχείο, έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στη σελίδα της βοήθειας η οποία παρέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά.
Οι επισκέπτες/τριες της νέας ψηφιακής πλατφόρμας έχουν και τη δυνατότητα προσαρμογής της, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Συγκεκριμένα, μπορούν να μεγεθύνουν την ιστοσελίδα έως και 400%, καθώς και να προσαρμόσουν όλα τα στοιχεία του
περιεχομένου της, με τέτοιο τρόπο που να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τις πληροφορίες οι οποίες τους ενδιαφέρουν. Εάν
μάλιστα, κατά τη συμπλήρωση στοιχείων στα πεδία που τους αφορούν, υποπέσουν σε σφάλμα, τότε το σύστημα τους καθοδηγεί
στην απαραίτητη διόρθωση.
O Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε:
"Η συμβολή του ΟΑΕΔ στην εφαρμογή της μεγάλης, οριζόντιας πολιτικής για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία είναι καθοριστική. Σε συνδυασμό με τα κρίσιμα έργα που ήδη υλοποιεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, αναλαμβάνει και σειρά επιπλέον ενεργειών και πρωτοβουλιών οι οποίες αγκαλιάζουν όχι
μόνο το Εθνικό Σχέδιο αλλά κυρίως την εξαιρετικά σημαντική, ολιστική προσπάθεια για την προώθηση των δικαιωμάτων των
συμπολιτών μας με αναπηρία στην εργασία, την απασχόληση, την κατάρτιση και την ψηφιακή πρόσβαση. Η λειτουργία της
ψηφιακής πλατφόρμας prosvasis.oaed.gr αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας πρωτοβουλίας, με την οποία θα δοθεί
στους πολίτες η δυνατότητα πλήρους και αποτελεσματικής πρόσβασης στο σύνολο των παρεχόμενων από τον ΟΑΕΔ υπηρεσιών,
χωρίς εμπόδια και φραγμούς."
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε:
«Το ζήτημα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι για την κυβέρνηση ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας! Είναι
ζήτημα συνείδησης, ζήτημα πολιτισμού. Κι όταν λέμε «προσβασιμότητα» δεν εννοούμε μόνο την προσβασιμότητα στα κτίρια, αλλά
και την προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες. Με αυτή την έννοια, η πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ έχει καινοτόμο χαρακτήρα και γι'
αυτό στόχος είναι να επεκταθεί η χρήση της πλατφόρμας και σε άλλους οργανισμούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρόκειται άλλωστε για πρωτοβουλία που συνδέεται με άλλες πρωτοβουλίες του
Υπουργείου για τα ΑμεΑ. Σε αυτές περιλαμβάνεται η προώθηση των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ένα όνειρο χρόνων για
πολλά άτομα με αναπηρία που θα γίνει πράξη σε λίγους μήνες, καθώς είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Είναι επίσης ο Προσωπικός
Βοηθός που πέρασε πριν λίγες ημέρες από τη Βουλή και θα πάρει σάρκα και οστά, σε πιλοτική βάση, με χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Σημειώνω ακόμα την άλλη μεγάλη πρωτοβουλία, την Κάρτα Αναπηρίας δηλαδή, που θα κάνει λιγότερο
δύσκολη την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα σε σχέση με τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Όλα αυτά δεν
είναι μεγάλα λόγια, είναι πολιτικές που δρομολογήθηκαν ή δρομολογούνται».
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:
«Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, καθώς και η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση όλου του εργατικού δυναμικού, χωρίς αποκλεισμούς,
αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τον ΟΑΕΔ. Για αυτό, αμέσως μετά την ενεργοποίηση του ανανεωμένου και αναβαθμισμένου
ιστότοπου του Οργανισμού, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό του prosvasis.oaed.gr, ώστε να εξασφαλίσουμε πιο προσιτή πρόσβαση
των ΑμεΑ στο εμπλουτισμένο ψηφιακό περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας, με βάση το πλέον σύγχρονο πρότυπο. Αυτή η
πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα και στη χειλεανάγνωση μέσω της
πλατφόρμας ψηφιακών ραντεβού myOAEDlive και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα, στο πλαίσιο του στόχου της έμπρακτης
και ουσιαστικής στήριξης όλων των πολιτών».

Ανακοίνωση για τις εκθέσεις ’22 -PL EVENTS
Δελτίο Τύπου. Η εταιρεία PL EVENTS (οργάνωση εκθέσεων) με ανακοίνωση της μας ενημερώνει σχετικά με την επαναλειτουργία
των εκθέσεων που διοργανώνει. Ταυτόχρονα με τις εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια από τους φορείς
και υποστηρικτές των εκθέσεων αλλά και από τους ενδιαφερόμενους εκθέτες σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες.
Οι εκθέσεις είναι οι εξής:
•
Στις 30/9-2/10/2022 θα πραγματοποιηθεί η έκθεση CHEM| ECOLINK EXPO
•
Στις 30/9-2/10/2022 θα πραγματοποιηθεί η έκθεση PLASTICA EXPO
•
Στις 30/9-3/10/2022 θα πραγματοποιηθεί η έκθεση SYSKEVASIA EXPO
Θα λάβουν χώρα στο Athens Metropolitan Expo αεροδρόμιο
Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210 8056205, 207 email: info3ek@otenet.gr

2 Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα από το Επιμελητήριο Κορινθίας
Το Επιμελητήριο Κορινθίας, η Αναπτυξιακή εταιρεία του και η 360U Better Skills – Better Business αναγνωρίζοντας την
αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση, παρουσιάζουν υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism & Hospitality Management.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στοχεύει:

•

Στην ανάπτυξη των στελεχών ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων που εργάζονται και μέσω αυτής να
εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη καριέρα
• Στην ενδυνάμωση των ηγετικών στελεχών που θα εμπνέουν και θα οδηγούν την ομάδα τους να επιτυγχάνει εξαιρετικά
αποτελέσματα
• Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας σε θεωρητικό & πρακτικό επίπεδο
• Στην παροχή σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων & επιχειρηματικών λύσεων
• Στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών μέσα από την εξάσκηση σε σύγχρονες πρακτικές διοίκησης
Σε ποιους απευθύνεται
• Σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων
• Σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Δομή Προγράμματος
• Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων
• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing & Sales Management
• Στρατηγικό Management & Ηγεσία
Το Πρόγραμμα αποτελείται από 4 ενότητες και έχει συνολική διάρκεια 168 ώρες. Ημερομηνία Έναρξης: 12 Νοεμβρίου 2021 Κόστος
Συμμετοχής: 2.400€ Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της
τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
Τα μαθήματα διεξάγονται: Τετάρτη (17:30-21:30), Παρασκευή (17:30-21:30) & Σάββατο (10:00-14:00), δύο φορές το μήνα.
Κάνε την αίτηση σου εδώ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism & Hospitality Management
Το Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism & Hospitality Management στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας
επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία είναι ενημερωμένη, πρακτική και σε απόλυτη σχέση με τις ανάγκες στελεχών και
επαγγελματιών του κλάδου της φιλοξενίας.
Σε ποιους απευθύνεται
• Σε επιχειρηματίες και στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων
• Σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Δομή Προγράμματος
• Leadership & People Management
• Sales & Marketing
• Customer Relations Management
• Hotel Operations Management
• Cross Functional Effectiveness
• Corporate Social Responsibility
Το Πρόγραμμα αποτελείται από 6 ενότητες και έχει συνολική διάρκεια 158 ώρες. Ημερομηνία Έναρξης: 1 Νοεμβρίου 2021
Κόστος Συμμετοχής: 2.000€ Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή
αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την 360U
Better Skills - Better Business. Τα μαθήματα διεξάγονται: Δευτέρα (17:00-21:00) & Τετάρτη (17:00-21:00)
Κάνε την αίτηση σου εδώ
Μάθετε περισσότερα εδώ
Περισσότερες Πληροφορίες: 27410 24464 (935, 937)

Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας
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
πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα απασχόλησης» με τίτλο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας». Με τον όρο «μαθητεία»
νοούνται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία συνδυάζουν μάθηση στον χώρο εκπαίδευσης ή
κατάρτισης και μάθηση σε χώρο εργασίας. Διεξάγονται σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο οδηγεί –έπειτα από
εξετάσεις– σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων. Το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» καθιερώθηκε ως
ένα από τα προγράμματα που περιλαμβάνει το σύστημα μαθητείας στην Ελλάδα. Αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών του
ΕΠΑΛ, ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και οδηγεί στην απόκτηση προσόντων επιπέδου 5, σύμφωνα με το εθνικό και το
ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Στους μαθητευομένους παρέχεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για το μέρος της κατάρτισης
που βασίζεται στην εργασία.

Διαδικτυακή Εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και τη μνήμη του Πολιούχου μας Αγίου Δημητρίου
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τιμά την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και τη μνήμη του Πολιούχου μας Αγίου
Δημητρίου την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, ώρα 18.00 με διαδικτυακή εκδήλωση.
Τον πανηγυρικό λόγο θα εκφωνήσει ο κ. Φραγκούλης Φράγκος, Στρατηγός ε.α., Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ – τ. Υπουργός με θέμα: "Η
Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και το Έπος του ’40".
Προλογίζει ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. Δρ Βασίλειος Ν. Πάππας.
Η εκδήλωση θα κλείσει με απόδοση Εκκλησιαστικών Ύμνων από τον Χορό Ψαλτών «Θεσσαλονικείς Υμνωδοί» υπό την δ/νση του
Πρωτοψάλτη του Ι.Ν. Γρηγορίου Παλαμά κ. Ιω. Λιάκου. Εθνικός Ύμνος
Ο Πρόεδρος: Βασίλειος Ν. Πάππας
Ο Γεν. Γραμματεύς: Κωνσταντίνος Π. Χρήστου
Η επετειακή αυτή εκδήλωση θα προβληθεί μέσα από το κανάλι της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στο Youtube, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.youtube.com/user/EMS1939/videos
Η αφίσα της εκδήλωσης

Σημαντική Ανακοίνωση για τη Διεθνή «65η Διεθνής έκθεση
για υλικά υποδηματοποιίας, συστατικών, δερμάτων κα
τεχνολογίες»

Lab40: Demo Day του Α΄ Κύκλου Επιχειρηματικής
Επιτάχυνσης της Δομής Στήριξης
Επιχειρηματικότητας Lab.40 του Επιμελητηρίου
Δράμας

Το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη μας
ενημερώνει ότι: μεταξύ των ημερομηνιών
17 - 20 Νοεμβρίου
2021 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση
«FOOTWEAR INDUSTRY SUPPLIERS » από την εταιρία Pozitif
Fuarcılık A.Ş και στην Τουρκία- İSTANBUL – στο İstanbul Expo
Center/CNR EXPO – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Κατασκευαστές
εξαρτημάτων για Υποδήματα, αξεσουάρ, υφάσματα, σόλες,
τακούνια,
κατασκευαστές
χημικών
και
προμηθευτές,
κατασκευαστές δερματίνων, κατασκευαστές τεχνητό δέρμα.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης
είναι όπως παρακάτω: Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της
έκθεσης (16 – 19 Νοεμβρίου 2021) το Υπουργείο Εμπορίου της
Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από
κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο. Τα έξοδα διαμονής θα
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες
ημερομηνίες (16 – 19 Νοεμβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε
περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες
μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να
καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες
και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
https://cnraysaf.com/index.aspx?ln=2
. Λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας
ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που
κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της
Τουρκίας στην Αθήνα . Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν
την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και
να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 08.11.2021 στο e-mail
thessaloniki@trade.gov.tr .

Δελτίο Τύπου. Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, θα
πραγματοποιηθεί το Demo Day του Α' Κύκλου της
Επιτάχυνσης της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας
Lab.40 του Επιμελητηρίου Δράμας, στις εγκαταστάσεις
της Δομής, στην Οδό Λαμπριανίδη 40, στη Δράμα. Η
εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά λόγω του
περιορισμού συμμετοχών με φυσική παρουσία σε
συγκεκριμένο κοινό, σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης
κατά της εξάπλωσης του Covid-19. Ο Επιταχυντής
Lab.40 υποστηρίζει εγχειρήματα που βρίσκονται στο
στάδιο μιας πρωτόλειας ιδέας ή πρωτότυπου και μέσα
από μια συνδυαστική διαδικασία εκπαίδευσης και
συμβουλευτικής καθοδήγησης, βοηθά τις συμμετέχουσες
ομάδες να μειώσουν τόσο τον χρόνο λανσαρίσματος, όσο
και την πιθανότητα λάθους προσέγγισης για τη
διασφάλιση
της
μελλοντικής
βιωσιμότητας
του
εγχειρήματός τους. Ο κάθε κύκλος επιτάχυνσης διαρκεί
ένα εξάμηνο, με κατακλείδα το Demo Day, που έχει ως
στόχο να δώσει την ευκαιρία στις συμμετέχουσες
νεοφυείς ομάδες επιχειρηματικότητας που έχουν
ολοκληρώσει στον Α' κύκλο του Προγράμματος
Επιτάχυνσης, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε
επιχειρηματικά στελέχη, συνεργάτες και υποστηρικτές της
Δομής, εκπροσώπους Venture Capital, φορείς και άλλους
ενδιαφερόμενους. Τις παρουσιάσεις των ομάδων θα
παρακολουθήσει και μια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία και την εξέλιξη των
ομάδων μέσα στο πρόγραμμα, θα τις αξιολογήσει και θα
βραβεύσει αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δομή
Στήριξης Επιχειρηματικότητας Lab40 επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της www.Lab40.gr ή απευθυνθείτε στο +30
25210 22750 (εσωτ. 1).

Εκθέσεις στην Ελλάδα
YACHTING VOLOS: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Πόλη: Βόλος, λιμάνι Βόλου
Ημερομηνία: 14-17/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Θαλάσσιου Τουρισμού και Γαστρονομίας
Πληροφορίες: www.yachtingandgastronomyvolos.com
info@yachtingandgastronomyvolos.com

SECUREXPO, ENDELEX & SMART HOME Expo
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Κτιριακού Αυτοματισμού,
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δικτύων
Πληροφορίες: www.securexpo.eu , www.indelexsmarthomexpo.eu

20η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021
Πόλη: Πανηπειρωτικό στάδιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 16-20 /10/2021
Εκθέματα: Γενική Έκθεση
Πληροφορίες: Τηλ.: 26510 26273, email: info@cciioannina.gr, website: www.cci-ioannina.gr .
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΝΟΥ
Πόλη: Αθήνα, Mact Media Group
Ημερομηνία: 21-24 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού –
Γαστρονομίας & Οίνου
Πληροφορίες: https://ttgw.gr/

TTGW 2020
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/ 10/2021
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site:http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/

METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 05-07/11/2021
Εκθέματα: Μηχανήματα και τεχνολογίες επεξεργασίας
μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομηχανική
υπεργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://metalmachinery.gr/

3ο YACHTING FESTIVAL
Πόλη: Ψηφιακά στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Mact
Expo Center, Αθήνα
Ημερομηνία: 6-9/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Yachting & θαλάσσιου τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)
8Η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164 Email:
info@leaderexpo.gr
PATRAS IQ
Πόλη: Ψηφιακή Έκθεση
Ημερομηνία: 4-6 Δεκεμβρίου & 7-12 (επισκέψιμη)
Εκθέματα: Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
Πληροφορίες: Site: https://patrasiq.gr/

Διεθνείς Εκθέσεις

"TURKISH SHIPPING OUTLOOK REPORT 20/21"
Πόλη: Viaport Marina, Τουρκία
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Τομέα Θαλάσσιων Μεταφορών
Πληροφορίες: site: : TURKISH SHIPPING OUTLOOK REPORT
2020/2021 – Türk Armatörler Birliği (armatorlerbirligi.org.tr) τηλ:
+90 543 696 2098 email: esin.aslihan@informa.com

14TH WORLD ENERGY CONGRESS AND EXPO
Πόλη: Αττάλεια, Τουρκία
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση ενέργειας
Πληροφορίες: https://www.worldenergy-congress.com/#

BEAUTYISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Καλλυντικά, είδη ομορφιάς
Πληροφορίες: site: www.beauty-istanbul.com
ANUGA
Πόλη: Cologne, Germany
Ημερομηνία: 9-13 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση για την βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Πληροφορίες: http://www.anugafoodtec.com/

NATURAL STONE & TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 13 - 16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Φυσικής Πέτρας και Τεχνολογιών
Πληροφορίες: site: https://minex.izfas.com.tr/en

ALUEXPO 2021 –7Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 14-16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: τεχνολογία, μηχανήματα και προϊόντα αλουμινίου
Πληροφορίες: site: https://aluexpo.com/home-en/
iENA 2021
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 4-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.german-fairs.gr/allesektheseis/iena/ , www.iena.de , τηλ: 210 6419021, e-mail:
s.theofanidou@ahk.com.gr

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

FOOD- TECH EURASIA FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20 - 23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων, μηχανήματα επεξεργασίας και
τεχνολογίας τροφίμων και αποθήκευση logistics
Πληροφορίες: site: https://www.foodtecheurasia.com/en/

EXPOMARITT EXPOSHIPPING ISTANBUL
Πόλη: Viaport Marina Tuzla, Τουρκία
Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2021 – 3 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Ναυτιλιακή Έκθεση
Πληροφορίες: site: https://www.expomaritt.com/en/overview/fairinfo.html

PACKAGING INDUSTRY FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20 - 23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Μηχανήματα, παραγωγή, υλικά, τεχνολογίες, και
αποθήκευση
συσκευασιών
logistics
Πληροφορίες:
https://packagingfair.com/en/

VIETNAM ELEVATORS EXPO
Πόλη: Ho Chi Minh City, Βιετνάμ
Ημερομηνία: 2-4/12/2021
Εκθέματα: ανελκυστήρες και εξαρτήματα αυτών
( επιτρέπεται και η ηλεκτρονική συμμετοχή )
Πληροφορίες: site: http://elevatorexpo.com.vn ,τηλ: (84)
904811648 ,e-mail: minhchau@exdesign.com.vn

MARBLE BLOCK AND CONSTRUCTION MACHINERY
FAIR
Πόλη: Bursa, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Μάρμαρο, φυσική πέτρα
Πληροφορίες: https://www.blokmermerfuari.com/en/

INTERNATIONAL PET PRODUCTS, MATERIALS AND
ACCESSORIES SUPPLIERS
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 21 - 24 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση κατοικίδιων
Πληροφορίες: https://petfuari.com/eurasia/en/

IHGF DELHI FAIR(AUTUMN)
Πόλη: Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 28 - 31 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Χειροποίητα προϊόντα σπιτιού, μόδας, επίπλων
και κλωστοϋφαντουργικών
Πληροφορίες: https://www.ihgfdelhifair.in/register

iENA 2021
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 4-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.german-fairs.gr/allesektheseis/iena/ , www.iena.de , τηλ: 210 6419021, e-mail:
s.theofanidou@ahk.com.gr .

BALKAN CHEESE FESTIVAL
Πόλη: Βελιγράδι, Σερβία
Ημερομηνία: 6-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τυριού
Πληροφορίες: site: www.balkancheesefestival.com τηλ:
+381 655 777722 , e-mail: info@balkancheesefestival.com
WIN – EURASIA
Πόλη: Tüyap Fair, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Συστήματα αυτοματισμού, ενέργεια ηλεκτρονικές
τεχνολογίες, λύσεις logistics, management, τεχνολογίες
συγκόλλησης και κοπής
Πληροφορίες: site: https://www.win-eurasia.com/en τηλ:
+90 212 334 69 00
MADE expo 2021
Πόλη: Fiera Milano, Ιταλία
Ημερομηνία: 22-25 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση για το κτίριο και τις κατασκευές
Πληροφορίες: site: https://mailchi.mp/ktirio.gr/made-expo2021?e=04529586fe

ARTIZIANO IN FIERA 2021
Πόλη: Μιλάνο- - Ιταλία
Ημερομηνία: 04-12/12.12.2021
Εκθέματα: προϊόντα χειροτεχνίας
Πληροφορίες: site:
https://landingaflive.artigianoinfiera.it/2021/indexen.html?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_campaign=a
pertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta , e-mail:
info@artigianoinfiera.it

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά
σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας
προϊόντων. Με ηλεκτρονική επιστολή της
Διπλωματική
Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. μας ενημέρωσε ότι η Αίγυπτος κατέθεσε
στον ΠΟΕ νέα κοινοποίηση TBT σχετικά με τα επικαιροποιημένα
πρότυπα για τα εξής: 1.Τεχνικοί κανόνες μικροβιολογικών
κριτηρίων για μικροοργανισμούς στα τρόφιμα, 2.Μέγιστα όρια
υπολειπόμενων κτηνιατρικών φαρμάκων που επιτρέπονται σε
τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 3. Όρια για υπολείμματα
φυτοφαρμάκων.
Παρακαλούμε για την αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων
κλπ στο Γραφείο μας μέχρι 27 τρέχοντος μήνα, προκειμένου με τη
σειρά μας να τα προωθήσουμε στο τμήμα Εμπορικών Υποθέσεων
της εδώ Διπλ. Αντι/πείας της Ε.Ε.
Μπορείτε επίσης να βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο
TBT: http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search
και SPS:
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search.
-Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά
σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας
προϊόντων. Με ηλεκτρονική επιστολή της εδώ Διπλωματική
Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. μας ενημέρωσε ότι η Αίγυπτος κατέθεσε
στον ΠΟΕ νέα κοινοποίηση TBT σχετικά με τα επικαιροποιημένα
πρότυπα για τα εξής: 1. Πουλερικά 2. Αλλαντικά από κρέας και
αλλαντικά από κρέας πουλερικών. 3 Προϊόντα διατροφής
(ανθρακούχα
ποτά,
μπισκότα,
κατεψυγμένο
κρέας,
γαλακτοκομικά). 4. Μη επεξεργασμένο βούτυρο καριτέ.
Παρακαλούμε για την αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων
κλπ στο Γραφείο μας μέχρι 14 τρέχοντος μήνα, προκειμένου με τη
σειρά μας να τα προωθήσουμε στο τμήμα Εμπορικών Υποθέσεων
της εδώ Διπλ. Αντι/πείας της Ε.Ε.
Μπορείτε επίσης να βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο
TBT: http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search
και SPS:
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών - Προβλήματα στις παραδόσεις προϊόντων και αυξήσεις στις τιμές πώλησης καταγγέλουν οι
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου»
-«Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας»
Πιο συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής Γερμανικής Στατιστικής Αρχής (DESTATIS), οι γ/εξαγωγές αγαθών, τον
Αύγουστο 2021, ανήλθαν σε 104,4 δις ευρώ και οι εισαγωγές αγαθών, αντίστοιχα, ανήλθαν σε 93,8 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου παρουσίασε, τον Αύγουστο 2021, πλεόνασμα 10,7 δις ευρώ, ενώ τον Αύγουστο 2020 το
πλεόνασμα ανήλθε σε 11,9 δις ευρώ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε, τον Αύγουστο 2021, πλεόνασμα 11,8 δις
ευρώ, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα ισοζύγια του εμπορίου αγαθών (+11,0 δις ευρώ), των υπηρεσιών (-4,9 δις ευρώ), του
πρωτογενούς εισοδήματος (+10,3 δις ευρώ) και του δευτερογενούς εισοδήματος (-4,8 δις ευρώ). Τον Αύγουστο 2020, το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 16,7 δις ευρώ.
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης:
Τον Αύγουστο 2021, η Γερμανία εξήγαγε προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης αγαθά, συνολικής αξίας 55,7 δις ευρώ, ενώ
εισήγαγε αντίστοιχα αγαθά συνολικής αξίας 47,0 δις ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020, οι γ/εξαγωγές προς τις χώρες-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρουσίασαν αύξηση κατά 15,7%, ενώ οι εισαγωγές της Γερμανίας από τις χώρες αυτές παρουσίασαν
αύξηση κατά 11,2%. Οσον αφορά τις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, οι γ/εξαγωγές ανήλθαν, τον Αύγουστο 2021, σε 37,8 δις ευρώ,
αύξηση κατά 16,9%, ενώ οι γ/εισαγωγές από τις χώρες αυτές ανήλθαν σε 32,4 δις ευρώ, αύξηση κατά 13,5%.
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης:
Οι γ/εξαγωγές προς τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανήλθαν τον Αύγουστο 2021, σε 48,8 δις ευρώ, ενώ αντίστοιχα οι
γ/εισαγωγές από τις χώρες αυτές ανήλθαν σε 46,8 δις ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020, οι γ/εξαγωγές προς τρίτες χώρες
αυξήθηκαν κατά 13,1% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 25,9%.
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με το Ηνωμένο Βασίλειο:
Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020, οι γ/εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν μείωση κατά 15,1% και ανήλθαν, τον
Αύγουστο 2021, στα 4,8 δις ευρώ. Αντίστοιχα οι γ/εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 7,9%, στα 2,3 δις ευρώ την
ίδια χρονική περίοδο. Από 1ης Ιανουαρίου 2021 τέθηκε προσωρινά σε ισχύ η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, η οποία και αποτέλεσε
αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εφόσον τώρα που το Ηνωμένο
Βασίλειο αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση , η διαδικασία αποχώρησης έχει πλέον ολοκληρωθεί.
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με άλλες επιλεγμένες χώρες:
Τον Αύγουστο 2021, οι περισσότερες γ/εισαγωγές προήλθαν από τη Κίνα. Οι γ/εισαγωγές ανήλθαν στα 11,4 δις ευρώ (αύξηση κατά
20,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους). Επίσης οι γ/εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν, κατά 12,3%,
φθάνοντας στα 6,3 δις ευρώ, τον Αύγουστο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Χαμηλότερες των αναμενόμενων οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ισπανία»
-«Αποτίμηση -Fruit attraction 2021 Διεθνής έκθεση φρούτων και λαχανικών στην Ισπανία, Μαδρίτη 05-07.10.2021»
-«Τα κυριότερα σημεία των Γενικών Προϋπολογισμών της Ισπανίας για το 2022»
-«Η αύξηση παραγωγής χοιρινού στην Κίνα μειώνει τις Ισπανικές εξαγωγές»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-madrid@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Μηνιαία Επισκόπηση Κύριων Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τον Σεπτέμβριο 2021»
-«Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδος -Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Λευκορωσίας και Ουζμπεκιστάν α’ εξαμήνου 2021».
(Εμπόριο Ελλάδας με Λευκορωσίας)
(Εμπόριο Ελλάδας με Ουζμπεκιστάν)
(Εμπόριο Ελλάδας με Τατζικιστάν- Τουρκμενιστάν)
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 .

ΚΤΙΡΙΟ| Architects in Greece
Το ΚΤΙΡΙΟ σας προσκαλεί στο 4ο αρχιτεκτονικό webinar με τίτλο Architects in Greece, την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:30 μ.μ.
- 8:00 μ.μ. Σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία της Ελλάδας παρουσιάζουν έργα τους και απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για
την αρχιτεκτονική και την ποιότητα των κτιρίων.
Δηλώστε συμμετοχή δωρεάν ΕΔΩ.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ΕΔΩ

Χρήσιμες πληροφορίες από την Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην Αθήνα
Η Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην Αθήνα κοινοποίησε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τους παρακάτω συνδέσμους
με ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το Μαυροβούνιο. Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπο της
Πρεσβείας στο Facebook: https://www.facebook.com/embassyofmontenegroinathens/ .
"Μαυροβούνιο Επενδύσεις και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες - MIBO"
(Πληροφορίες για τη ρύθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, διάφοροι τομείς και δυνατότητες για επενδύσεις και συνεργασία,
5η έκδοση Σεπτέμβριος 2021): https://wapi.gov.me/download/1050c754-53a6-4ad7-a554-e8578e70cfe2?version=1.0
«Μαυροβούνιο ο συνεργάτης σας» (Crna Gora Vas Partner)
Παρουσίαση της οικονομίας του Μαυροβουνίου που ετοιμάστηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο Μαυροβουνίου:
https://www.privrednakomora.me/sites/pkcg.org/files/multimedia/gallery/files/2012/09/crna_gora_vas_partner_2020_w.pdf
Μαυροβούνιο επιχειρηματικός τομέας υπηρεσιών
Παρουσίαση του Μαυροβουνίου που ετοίμασε ο Οργανισμός Επενδύσεων του Μαυροβουνίου
https://mia.gov.me/wp-content/uploads/2021/06/Montenegro-business-service-sector.pdf
2020 Μαυροβούνιο Προσφορά αξίας κατασκευαστικής σύμβασης ξύλου
https://mia.gov.me/furniture-manufacturing-sector-in-montenegro/
Η παρουσίαση σχετικά με τη συνεργασία με τις εταιρείες κατασκευής επίπλων από το Μαυροβούνιο, που ετοιμάστηκε από τον
Οργανισμό Επενδύσεων του Μαυροβουνίου, περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, από την επισκόπηση των πιο διάσημων
εταιρειών του Μαυροβουνίου στον τομέα της κατασκευής επίπλων έως τις μέσες τιμές των πρώτων υλών.
Προτείνουν επίσης τον ιστότοπο του Εθνικού Τουριστικού Οργανισμού Μαυροβουνίου (https://www.montenegro.travel/el), με
σημαντικές πληροφορίες για ολόκληρη την πολιτιστική και τουριστική προσφορά του Μαυροβουνίου.
Πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μαυροβούνιο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα της
Πρεσβείας του Μαυροβουνίου στο Facebook στο ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/notes/embassy-of-montenegro-in-athens-ambasada-crne-gore-u-atini/kalendar-kulturnihdoga%C4%91aja/616134975598910/ .

1ο διαδικτυακό evenTIZ Live Story, Season #2 με θέμα “Επικοινωνία και Team Building”
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. πραγματοποιεί την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στις 17:00 το 1ο διαδικτυακό evenTIZ Live
Story, Season #2 με θέμα “Επικοινωνία και Team Building” με την Αντιγόνη Ζαΐμη, Σύμβουλο Επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητας &
Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.
◖Τι θα ακούσετε:
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει σχετικά με την σημαντικότητα της επικοινωνίας, τόσο στη δημιουργία και ανάπτυξη μιας
startup όσο και στη διατήρηση μιας επιχείρησης. “Η επικοινωνία, είναι για τις σχέσεις των ανθρώπων ό,τι είναι η αναπνοή για τη
διατήρηση της ζωής” (Satir, 1995). Η κα Ζαΐμη μέσα από την πολυετή εμπειρία της θα αναφερθεί σε παραδείγματα αποτελεσματικής
επικοινωνίας και τρόπους αποφυγής των συγκρούσεων σε μία ομάδα.
Τα evenTIZ αποτελούν μια σειρά, σύντομων σε διάρκεια – 15’ Ομιλία + 10’ Q&A – διαδικτυακών «ζωντανών ιστοριών», όπου
εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,
μοιράζονται ζωντανά τις ιστορίες και τις γνώσεις τους. Τα evenTIZ απευθύνονται όχι μόνο σε ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων
(startuppers), αλλά και σε όλους όσους «φλερτάρουν» με την ιδέα του επιχειρείν.
Μετά την 15λεπτη ομιλία, το εγγεγραμμένο κοινό θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήματα για 10 λεπτά (Q&A), στα οποία θα
απαντήσει άμεσα ο ομιλητής.
◖Εγγραφή
Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά προαπαιτείται εγγραφή μέσω της παρακάτω φόρμας, ώστε να σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος
(ΖΟΟΜ).
Φόρμα Εγγραφής: https://forms.gle/emA9y8UYs1R4WZyN6 .

Οι υποχρεώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών απέναντι στους διανομείς
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Η Γενική
Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες
(συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών) που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και
σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, οφείλουν στο πλαίσιο της λήψης μέτρων
προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως δε τον Κώδικα νόμων για την
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010), να προβούν, πέραν της παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής
προστασίας,
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15/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΚΛΙΝΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ)" ΤΗΛ 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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15/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ)» ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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18/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ)"
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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18/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)" ΤΗΛ 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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19/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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20/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)"
ΤΗΛ
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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22-10-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
&
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΗΣ
ΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PHILIPS OPTIMUS 65 ΤΗΛ 2310 005859

3Η ΥΠΕ
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22-10-2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
27-10-2021
ΕΝΤΥΠΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
"ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ,
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΨΥΦΙΑΚΟΥ
VIDEO-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ" ΤΗΛ 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
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22-10-2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
27-10-2021
ΕΝΤΥΠΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
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25/10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ)
ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ
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26/10/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΤΗΛ 2262045074-40

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ (ΤΑΝΑΓΡΑ)
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1/11/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ
381080
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8/11/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ».
ΤΗΛ 2106508025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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9/11/2021
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΗΛ. 2313 300500

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
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11/11/2021 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2313 317535

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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12/11/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
"11η
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΤΗΛ 308154

ΓΝΘ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
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19/11/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
ΜΕΣΩΝ ΤΗΛ. 2313 317757

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΛ.

ΓΙΑ
2310

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

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.

