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Συνεχίζεται κανονικά μέχρι το τέλος του έτους το
πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Στις
30
Νοεμβρίου
ξεκινά
το
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ» - Προδημοσίευση των βασικών
σημείων του οδηγού για καλύτερη προετοιμασία όλων των
εμπλεκομένων
Σύμφωνα με
ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δελτίο Τύπου
13.10.2020) : Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα στις
30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα
υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια:
Περιφέρεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου
30.11.2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
02.12.2020
Δυτικής Μακεδονίας
04.12.2020
Κεντρικής Μακεδονίας
07.12.2020
Θεσσαλίας
09.12.2020
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων
11.12.2020
Αττικής
14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου
16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας
18.12.2020
Πολυκατοικίες
11.01.2021
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναρτήσει
στην ιστοσελίδα του (www.ypeka.gr ) τα βασικά σημεία του
Οδηγού του προγράμματος, ενόψει της έκδοσης της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΑΥΤΟΝΟΜΩ που θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο στους
ενδιαφερόμενους πολίτες, αλλά και σε όλους τους
εμπλεκόμενους, να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την υποβολή της αίτησής τους σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που προαναφέρθηκε να εξοικειωθούν με τις
αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με τα προηγούμενα
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Στο πλαίσιο αυτό, την προσεχή
Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί helpdesk με
γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για την καλύτερη
προετοιμασία του κοινού. Υπενθυμίζεται ότι το «ΕξοικονομώΑυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα
παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων
πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος
περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους € 803 εκατ.
Επισυνάπτονται:

▪
▪
▪

Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
Παρουσίαση του προγράμματος «ΕξοικονομώΑυτονομώ»
Προδημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής του
προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Δελτίο Τύπου (14.10.2020) Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων: Γ. Βρούτσης: Συνεχίζεται κανονικά
μέχρι το τέλος του έτους το πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Το
πρόγραμμα
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
(ΚΥΑ
Αριθμ.
οικ.23103/478/2020 ΦΕΚ Β' 2274/14-06-2020), που αφορά
την επιδότηση έως 60% του μισθού και του 100% των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για το χρόνο που
αυτοί δεν εργάζονται, θα συνεχιστεί κανονικά ως την 31η
Δεκεμβρίου 2020. Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων συνεχίζουν να στηρίζουν τους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις προκειμένου να
διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας.

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ- Μέχρι 26 Οκτωβρίου οι
αιτήσεις
Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι του τρίτου
κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής να υποβάλλουν
αιτήσεις
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
«myΒusinessSupport»
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport) . Σύμφωνα με την
ΚΥΑ, κατά την αίτηση η επιχείρηση δηλώνει το αν απαιτείται
να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή
βάσει του κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα στοιχεία
και πληροφορίες σύμφωνα με την πλήρωση των
προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και
το ποσό που απαιτείται να λάβει. Η είσοδος στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των
σχετικών κωδικών TAXISnet. Η αιτούσα επιχείρηση
ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την
έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Το ποσό της
ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό
της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην
προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
Δείτε την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020 - ΦΕΚ 4471/Β/11-10-2020
με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις στο σύνδεσμο:
https://mcusercontent.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78/fil
es/a078e4a7-a15f-4de5-b941d2952fe408b5/EPISTREPTEA_III.pdf .

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τα ισχύοντα μέτρα προστασίας
στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό του
κορωνοϊoύ COVID-19
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4484Β/11.10.2020 οι Κανόνες
τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. Δείτε το ΦΕΚ στο σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/10/document-95.pdf

9η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη
επιπλέον
εξακοσίων
εβδομήντα
τεσσάρων
(674)
επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 46.161.728,48 ευρώ. Με τις
νέες αυτές εντάξεις, ακόμη περισσότερες μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν και να
βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και
την εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του
παραγωγικού εξοπλισμού τους, καθώς και στην πιστοποίηση
των προϊόντων τους ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια στη
συγκεκριμένη Δράση ανέρχονται πλέον στα 4.081, συνολικού
προϋπολογισμού 286.922.871 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η
Δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων» παραμένει ανοικτή για
αιτήσεις χρηματοδότησης μέχρι και την 30η Νοεμβρίου
2020 και ώρα 17:00. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δείτε τη σχετική Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201008_9%CE%B
7_trop_apof_ent_ergal_entagwn.pdf . Δείτε το Δελτίο Τύπου
του
Υπουργείου
Ανάπτυξής
και
Επενδύσεων
http://www.mindev.gov.gr/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9
%ce%ba%cf%8c%cf%82%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89/
.

Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας
Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης μας ενημερώνει ότι έχει παραταθεί
εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
προτάσεων για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων
Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs –
EDIHs ) μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ.
(ώρα Ελλάδος). Οι Γενικές Γραμματείες Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και
Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας, συναποφάσισαν να
δοθεί η νέα παράταση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος
συμμετοχής από τους δυνητικούς δικαιούχους, αλλά και των
υπό διευκρίνιση ζητημάτων που εκκρεμούν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην πλατφόρμα που
ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης και έχει τεθεί σε λειτουργία μέσω του
gov.gr
(https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematikedrasterioteta/eniskhuse-epikheireseon/protaseis-europaikonkombon-psephiakes-kainotomias-european-digitalinnovation-hubs-edihs) . Σχετικό Δελτίο Τύπου έχει αναρτηθεί
στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης https://mindigital.gr/archives/1675.
Ζήτηση συνεργασίας από τη Γερμανία
Η εταιρεία Medi-Laabs GmbH, Angermünderstrasse 101
16227 Eberswalde near Berlin Germany , Mob: 0049 151 457
67 422 (WhatsApp), Phone: 0049 3334 382 15 25, email:
office@medilaabs.com, web: www.medilaabs.com η οποία
κατασκευάζει μάσκες προστασίας και υλικά για μάσκες
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ελληνικές επιχειρήσεις.

START-UPS: σε λειτουργία η πύλη για τις νεοφυείς
επιχειρήσεις elevategreece.gov.gr.
Την πλατφόρμα Elevate Greece (https://elevategreece.gov.gr/
)εγκαινίασε στις 13.10.2020 ο πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Πρόκειται για την «ηλεκτρονική
πύλη», μέσω της οποίας θα εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες
νεοφυείς επιχειρήσεις και θα πιστοποιείται ότι χαρακτηρίζονται
«επίσημα» από την Πολιτεία ως νεοφυείς, εφόσον πληρούν
δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) της καινοτομίας (innovation) και
β) της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος (scalability).
Οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να
υποβάλλουν
αίτηση
μέσω
του
συνδέσμου
elevategreece.gov.gr
(η διαδικασία είναι απλή) και η
προθεσμία, ειδικά για το 2020, «τρέχει» μέχρι το τέλος του
έτους. Από το 2021, οι αιτήσεις προβλέπεται να υποβάλλονται
σε τρεις κύκλους: 01/01 με 30/03, 01/05 με 30/07 και 01/09 με
30/11.
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του
τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας»
Το
Ινστιτούτο
Μικρών
Επιχειρήσεων
της
Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα
επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020», προσκαλεί
εργαζόμενους (μισθωτούς) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
όλων των κλάδων της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση
εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), να συμμετάσχουν
σε 50ωρα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης είτε με
συμβατικό τρόπο (δια ζώσης με φυσική παρουσία), είτε με
τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη), είτε με μικτή
κατάρτιση
(συνδυασμός
συμβατικής
κατάρτισης
και
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης)
και δωρεάν
διαδικασίες
πιστοποίησης (διενέργεια και εξ αποστάσεως με διαδικτυακή
επιτήρηση) των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.
Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται και
στις 13 περιφέρειες της χώρας και αφορούν σε πέντε θεματικά
αντικείμενα:
1.
Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας
για
τους
αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
2.
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες
τοποθέτησης υαλοπινάκων,
3.
Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας
για
τους
ηλεκτρολόγους,
4.
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς,
5.
Τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας
για
τους
υδραυλικούς.
Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης
συνοδεύεται με δωρεάν διαδικασία πιστοποίησης προσόντων
και επιδότηση 5€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε
ωφελούμενο.
Αιτήσεις
συμμετοχής
υποβάλλονται
σε
ηλεκτρονική μορφή και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής, όπου θα
επιλέξει σε επίπεδο μιας περιφέρειας ένα από τα πέντε
θεματικά αντικείμενα κατάρτισης. Η αίτηση συμμετοχής
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://form.jotform.com/imegsevee/024 και επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα παραμείνει ανοικτή έως και
την 30η Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή έως και δύο μήνες πριν την
ολοκλήρωση του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
γραπτώς ή/και τηλεφωνικώς : ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομής
Θεσσαλονίκης
Τηλ.
2310545967,
e-mail
:
thessaloniki@imegsevee.gr .

Διευρύνεται το πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ-Google στο ψηφιακό
μάρκετινγκ. Από την Παρασκευή 16.10.2020 η υποβολή αιτήσεων
για 1.500 επιπλέον θέσεις του Β΄ κύκλου.
Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09:00, η
υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στον Β΄ κύκλο του δωρεάν
εξ αποστάσεως Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση
Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing), για
1.500 επιπλέον νέους ανέργους. Ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις
Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ο ΟΑΕΔ και η Google
Ελλάδας συνεργάζονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική
αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.
Μετά την υπερκάλυψη των 3.000 προσφερόμενων θέσεων του
προγράμματος που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, για τις οποίες
υποβλήθηκαν περισσότερες από 5.000 αιτήσεις μέσα σε 6 ημέρες, ο
ΟΑΕΔ και η Google αποφάσισαν από κοινού την άμεση υλοποίηση ενός
δεύτερου κύκλου. Συνολικά, 1.500 νέοι άνεργοι θα επιλεγούν από τον
ΟΑΕΔ για να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, στο πλαίσιο του
προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Grow with Google.” Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29
ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ που διαθέτουν γνώσεις Αγγλικής
γλώσσας και υπολογιστών, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό ιστότοπο του
Οργανισμού www.oaed.gr . Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν
συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ώρες κατάρτισης, από τις οποίες
σαράντα (40) ώρες Ασύγχρονης Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και τριάντα
πέντε (35) ώρες Σύγχρονης Διαδικτυακής Εκπαίδευσης. Η επιτυχής
ολοκλήρωση της Ασύγχρονης Διαδικτυακής Εκπαίδευσης οδηγεί στην
απόκτηση της πιστοποίησης της Google Ελλάδας, ενώ με την επιτυχή
ολοκλήρωση ολόκληρου του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα λάβουν
πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα εκδοθεί από τη Google και τον
ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής από σήμερα Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου και ώρα
09:00 έως και την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου και ώρα 23:59 ή έως τη
συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων. Η υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr
στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/doreankatartise-sto-psephiako-marketingk-digital-marketing-gia-anergous .
Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές
Δεξιότητες→ Δωρεάν κατάρτιση στο ψηφιακό marketing (digital
marketing) για ανέργους.
Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το
δεύτερο κύκλο του προγράμματος κατάρτισης, όπως και οι ωφελούμενοι
του πρώτου κύκλου, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης
συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας, διάρκειας έξι (6) μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη
χώρα για 5.000 ανέργους. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν 550 ευρώ καθαρά
για 22 ημέρες τον μήνα και 6 ώρες την ημέρα, ενώ ταυτόχρονα θα
ασφαλιστούν στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και για
επαγγελματικό κίνδυνο. Η δαπάνη του προγράμματος απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 16.500.000€ και
θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.),
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και το Ελληνικό Δημόσιο.

“Horizon 2020”: 1 δις για χρηματοδότηση
επενδύσεων και ερευνητικών προγραμμάτων
Η προκήρυξη της Κομισιόν, «EuropeanGreen Deal»,
ύψους 1.δις, είναι η τελευταία του προγράμματος
“Horizon 2020” κι έχει κεντρική κατεύθυνση την
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και αφορά «σε έργα
έρευνας και καινοτομίας που αντιμετωπίζουν την
κλιματική κρίση και συμβάλλουν στην προστασία των
μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας
της Ευρώπης».
Τα επιλέξιμα έργα:
Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της προκήρυξης είναι η
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η
κλιματική αλλαγή και η εξεύρεση λύσεων για έναν
δίκαιο και βιώσιμο κοινωνικό μετασχηματισμό. Τα
έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της
πρόσκλησης
αναμένεται
να
αποδώσουν
αποτελέσματα με απτά οφέλη σε δέκα τομείς:
οκτώ θεματικούς τομείς που αντικατοπτρίζουν τους
βασικούς άξονες εργασίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας:
αύξηση των κλιματικών φιλοδοξιών
καθαρή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια
βιομηχανία για μια καθαρή και κυκλική οικονομία
κτίρια αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας
και πόρων
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα
από το αγρόκτημα στο πιάτο
βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα
περιβάλλον μηδενικής ρύπανσης, απαλλαγμένο από
τοξικές ουσίες
και δύο οριζόντιους τομείς - ενίσχυση της γνώσης και
ενδυνάμωση των πολιτών, που προσφέρουν μια πιο
μακροπρόθεσμη προοπτική για την επίτευξη των
μετασχηματισμών που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία.
Όπως σημειώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αυτή η πρόσκληση για την πράσινη ανάπτυξη που
είναι η τελευταία και η μεγαλύτερη στο πλαίσιο του
Ορίζοντες 2000 διαφέρει σε σημαντικές πτυχές από
τις προηγούμενες. Δεδομένου του επείγοντος
χαρακτήρα των προκλήσεων τις οποίες αφορά,
αποσκοπεί σε σαφή, ορατά βραχυπρόθεσμα έως
μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά με προοπτική
μακροπρόθεσμης αλλαγής. Υπάρχουν λιγότερες,
αλλά περισσότερο στοχευμένες, ευρύτερες και ορατές
δράσεις, με έμφαση στην ταχεία κλιμάκωση, τη
διάδοση και την υιοθέτηση.
Οι προθεσμίες:
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για τη
χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
«EuropeanGreen Deal» λήγει στις 26 Ιανουαρίου
2021 και τα έργα που θα επιλεγούν αναμένεται να
ξεκινήσουν το Φθινόπωρο του 2021. Δείτε την
πρόσκληση
στο
σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/
ip_20_1669
.
(ΠΗΓΗ:
NEWSLETTER
ΤΕΕ/ΤΚΜ/15.10.2020).

Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών KID-O-NOMICS - Νέα πρωτοβουλία του ΣΒΕ με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την
εισαγωγή των εφήβων στην οικονομική επιστήμη
Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών KID-O-NOMICS, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφήβους ηλικίας 13-16 ετών, ανέπτυξαν, για
πρώτη φορά, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος. Σκοπός του εκπαιδευτικού
προγράμματος, το οποίο θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο 2020 έως τον Μάιο 2021 (κάθε Τετάρτη 17:30’-19:30’) είναι να εισάγει τους
εφήβους στις θεμελιώδεις έννοιες και ιδέες των οικονομικών επιστημών, με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο. Η προσέγγιση της
διδασκαλίας, βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και ως στόχο έχει τη διερεύνηση και κατανόηση των εννοιών της
οικονομίας, καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή. Το πρόγραμμα θα καλύψει μια σειρά θεμάτων
μακροοικονομίας και μικροοικονομίας, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή των οικονομικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων και την
πολιτική. Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής, η οποία θα είναι και η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων. Η τελική επιλογή των
συμμετεχόντων θα γίνει μετά από συνεντεύξεις, που θα πραγματοποιηθούν, από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
2020. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς επίσης και για τη
συμμετοχή, βρίσκονται στο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/kid-o-nomics-diploma-in-economics-for-greek-schoolchildren/ ή στο τηλέφωνο
2310891308.

Δράσεις προ-θερμοκοιτίδας για την Υποστήριξη,
Ανάπτυξη και Προώθηση Επιχειρηματικών Ιδεών σε
θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας (SMecoMP Pre-Incubator)
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “A
knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to
Boost SMEs’ Competitiveness” (SMecoMP), καλούν
ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, χωρίς κόστος, στις
εργασίες της Προ-Θερμοκοιτίδας (SMecoMP Pre-Incubator)
με στόχο την Ανάπτυξη και την Προώθηση Επιχειρηματικών
Ιδεών που αφορούν Καινοτόμα Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες σε
θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας. 06/11 –
07/11/2020 | Αίθουσα συνεδρίων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
1ος όροφος. Οι συμμετέχοντες στην προ-Θερμοκοιτίδα θα
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μία καινοτόμο
επιχειρηματική ιδέα και να λάβουν δωρεάν υποστήριξη,
συμβουλές και καθοδήγηση από ειδικευμένους Μέντορες,
επιχειρηματίες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς
και συμβούλους της θερμοκοιτίδας Ok!Thess. Σκοπός της
προσπάθειας αυτής είναι η υλοποίηση της αρχικής ιδέας, και
η διάθεση του υπό ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος ή/και της
υπηρεσίας στην αγορά, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι εργασίες
της Προ-Θερμοκοιτίδας θα ξεκινήσουν με δύο τρίωρα
εκπαίδευσης,
με
αντικείμενο
την
εισαγωγή
των
συμμετεχόντων στη μεθοδολογία Lean Startup για
experiment-driven business model discovery. Οι δύο αυτές
συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης στην αίθουσα
συνεδρίων, στον πρώτο όροφο του Πανεπιστήμιου
Μακεδονίας για περιορισμένο αριθμό ατόμων προκειμένου
να διασφαλιστούν τα μέτρα που αφορούν τον COVID 19.
Κατά την διάρκεια των διαλέξεων θα προσφέρεται καφές και
αναψυκτικά στον χώρο των συνεδριών. Έντυπο Υποβολής
Επιχειρηματικής
Ιδέας
σε
θέματα
Περιβαλλοντικής
Επιχειρηματικότητας
και
Καινοτομίας:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL0bfq7cv70_KpeDCcDrLT91OwFqmPrc6BfUrySdScdlDow/viewf
orm. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένου
Εντύπου: Πέμπτη 05/11/2020. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΝΤΟΡΩΝ:
https://sbe.org.gr/wpcontent/uploads/2020/10/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE
%A4%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%
CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A1
%CE%A9%CE%9D.pdf .
Περισσότερες πληροφορίες:
https://sbe.org.gr/draseis-pro-thermokoitidas-gia-tinypostirixi-anaptyxi-kai-proothisi-epicheirimatikon-ideon/ .

Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) έχει ειδικά κατά το τελευταίο
έτος επενδύσει στην καινοτομία και στην ψηφιακή της
αναβάθμιση. Στο πλαίσιο αυτό, και με γνώμονα την ανάγκη
ψηφιακής μετάλλαξης των δημόσιων υπηρεσιών και την
εξυπηρέτηση του κοινού, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, από
σήμερα θα παρέχονται από την ιστοσελίδα της ΕΑ
εκσυγχρονισμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις,
δημόσιους φορείς και πολίτες,
Η ΕΑ προσδοκά ότι οι
«Ψηφιακές
Υπηρεσίες
Επιτροπής
Ανταγωνισμού»
θα
συνεισφέρουν μεταξύ άλλων στην παροχή ολοκληρωμένων
Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών
προς
τους
συναλλασσόμενους με την Ε.Α. πολίτες, επαγγελματίες και
επιχειρήσεις, αλλά και τους δημόσιους φορείς με τους οποίους
συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η Ε.Α. στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της. Επίσης θα συμβάλει στην αύξηση της
διαφάνειας,
στη
βελτίωση
της
αποδοτικότητας
και
αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της, και τη βελτίωση
της ταχύτητας και της ποιότητας των εργασιών της και των
παρεχομένων από αυτή υπηρεσιών. Οι νέες ψηφιακές
υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που θα παρέχονται
στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και στις λοιπές δημόσιες
υπηρεσίες, στοχεύουν, ειδικά στη δύσκολη αυτή περίοδο της
πανδημίας COVID-19, στη διενέργεια ηλεκτρονικά όλων των
διαδικαστικών θεμάτων που τους αφορούν ή τους απασχολούν
ή/και τη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται
με το έργο της Αρχής, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας
ή/και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Περαιτέρω μέσω εφαρμογής
οι συναλλασσόμενοι με την ΕΑ θα έχουν τη δυνατότητα να
κλείσουν τηλέ-συνάντηση με στελέχη της ΕΑ για τα θέματα που
τους απασχολούν. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας,
επισυνάπτεται ένα σύντομο σημείωμα σχετικά με το έργο
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» (Οδηγός
Χρήσης
Ψηφιακών
Υπηρεσιών
http://www.epant.gr/files/2020/Epant_Digital.pdf ), καθώς και
σχετικό ενημερωτικό video που δημιουργήθηκε από στελέχη της
Ε.Α
(Ψηφιακές
Υπηρεσίες
E.A.
https://www.youtube.com/watch?v=4gKymj9s0GE&feature=yout
u.be ) .
Πληροφορίες για Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών της
Κωνσταντινούπολης
Η DESBAŞ, Ιδρυτής και Διαχειριστής της Ζώνης Ελεύθερης
Συναλλαγών της Κωνσταντινούπολης με επιστολή της μας
πληροφορεί για τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα εγκατάστασης
επιχειρήσεων στη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών της
Κωνσταντινούπολης. Περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικά
φυλλάδια μπορείτε να αναζητήσετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
: https://desbas.com.tr/en/ , https://desbas.com.tr/brochure/.

Τελική Συνάντηση έργου 4helix+, 20.10.2020
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει ότι στις 20 Οκτωβρίου 2020, το Επιμελητήριο της
Σεβίλλης θα φιλοξενήσει την τελική εκδήλωση του έργου 4helix+ (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Med). Πρόκειται για μία
διαδικτυακή, εκδήλωση (ώρα Ελλάδος 10:00 – 15:00), η οποία αποτελείται από διαδραστικές συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης,
που θα απαρτίζονται από εταίρους του έργου, εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών από τον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης,
μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κροατία και την Αλβανία, που
έλαβαν κουπόνια και υλοποίησαν καινοτόμα σχέδια νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών, καθώς και άλλους
ενδιαφερόμενους. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης, οργανισμούς και φορείς χάραξης πολιτικής
που ενδιαφέρονται για την καινοτομία και ανταγωνιστικότητα του τομέα αυτού στην περιοχή της Μεσογείου. Λαμβάνοντας υπόψη τη
σημαντικότητα του τομέα για το οικονομικό και πολιτισμικό πεδίο της Μεσογείου, η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο που
έχει η τρέχουσα κατάσταση σε αυτόν, καθώς και στις ευκαιρίες που αναδύονται στην αγορά. Θα παρουσιαστούν επίσης συγκριτικές
προοπτικές και θα εξεταστούν διαφορετικά σενάρια για την ανάπτυξη του τομέα στο μέλλον. Οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης
θα δώσουν την ευκαιρία σε βραβευμένες με κουπόνι καινοτομίας επιχειρήσεις να μιλήσουν για την ευεργετική επίδραση που είχε το
έργο στη δραστηριότητά τους, καθώς και στα οφέλη που αποκόμισαν από τη διατομεακή προσέγγισή του. Η συζήτηση θα
επικεντρωθεί επίσης στις διάφορες προοπτικές για τις πολιτικές της γαλάζιας οικονομίας, με τη φιλοδοξία να προσφέρει μια ανάλυση
των διαφορετικών στρατηγικών διαστάσεων: περιφερειακή, τοπική και χρηματοδοτική, με τη βοήθεια ειδικών του τομέα. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν επίσης εργαλεία που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου για την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων του και από άλλους ενδιαφερόμενους. Σύντομα, θα αποσταλεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης, καθώς και ο
σχετικός σύνδεσμος, μέσω του οποίου θα μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας, 2310-370180-183, του Τμήματος Μελετών και Έρευνας του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Ενημερωτική Επιστολή για την πώληση κινητού εξοπλισμού
στη Θεσσαλονίκη

Webinar με Θέμα: Σχέδιο Νόμου για τη Διεθνή
Εμπορική Διαιτησία

Η PQH A.E. με την ιδιότητα της Ειδικής Εκκαθαρίστριας 16 Υπό
Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και της Αγροτική
Λήζινγκ Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Υπό
Ειδική Εκκαθάριση διαθέτει προς εκποίηση μεταχειρισμένο κινητό
εξοπλισμό γραφείου (πχ. ντουλάπες , εκτυπωτές, φωτοτυπικά,
καρέκλες, γραφεία, συρταριέρες, fax ) . Πληροφορίες για τα
χαρακτηριστικά
του προς πώληση κινητού εξοπλισμού
παρουσιάζονται
αναλυτικά
στην
ιστοσελίδα
μας
https://pqh.gr/product-category/agrotiki-trapeza-tis-ellados/.
Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ή για
επίσκεψη στον χώρο έκθεσής τους παρακαλούμε όπως
επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2130887020 – 2130887000 εσωτ.
406 .

Η Επιτροπή Διαιτησίας του ICC Ελλάς σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε στο δεύτερο από μία σειρά σεμιναρίων
(webinars) που διοργανώνει με Θέμα: Σχέδιο Νόμου για τη
Διεθνή
Εμπορική
Διαιτησία.
Το
σεμινάριο
θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας
Zoom την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 στις 5 μ.μ. Το
σεμινάριο θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και θα
ακολουθήσει συζήτηση. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι
δωρεάν. Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε στο
σύνδεσμο: https://www.etickets.iccwbo.gr/ .

Webinar "Μάθε μου παιδί μου Κομπιούτερ"
H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. και η Ελληνική Εταιρία
Επιστημόνων
και
Επαγγελματιών
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών (ΕΠΥ), Παράρτημα Μακεδονίας- Θράκης
συνδιοργανώνουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
11:00-12:00 Webinar με τίτλο "Μάθε μου παιδί μου
Κομπιούτερ", στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Προγραμματισμού 2020. Στο 1ο αυτό webinar, ενός
κύκλου διαδικτυακών σεμιναρίων που θα ακολουθήσουν, παιδιά
με την βοήθεια της Δρ. Θεοδούλης Τερζίδου, εκπαιδευτικού
Πληροφορικής και του Πέτρου Τσιομπάνη, Μαθητή Α’ Λυκείου,
θα εκπαιδεύσουν τους ηλικιωμένους συγγενείς τους, οι οποίοι
θα:
• μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης Zoom
• γράψουν τις πρώτες τους γραμμές κώδικα με διασκεδαστικό
τρόπο, παίζοντας στο code.org
• ανακαλύψουν ότι ο προγραμματισμός είναι δημιουργία, είναι
για όλους και δεν έχει ηλικία!
Μέσα
από
την
πρωτοβουλία
αυτή,
στόχος
των
συνδιοργανωτών είναι να εμπνεύσουν “ευφυείς” νεοφυείς
επιχειρήσεις ώστε να δημιουργήσουν καινοτόμα τεχνολογικά
προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της
τρίτης - και σοφής - ηλικίας. Οι νέοι επιχειρηματίες
παρακολουθώντας την “ψηφιακή” συμπεριφορά των ατόμων
αυτών κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των σεμιναρίων, θα
έχουν την ευκαιρία να αφουγκραστούν τις ανάγκες τους και να
καινοτομήσουν προσφέροντας ταυτόχρονα κοινωνικό έργο.
δηλώστε
συμμετοχή
δωρεάν
εδώ
https://forms.gle/fKWJtysBMH1xP65h6 . Για περισσότερες
πληροφορίες: www.thessinnozone.gr .

5o Ετήσιο Συνέδριο “Sm@rt Cities - Digit@l Citizens”:
Η πανδημία ως ευκαιρία Ψηφιακού Μετασχηματισμού
των Πόλεων της Ελλάδας
Την Τρίτη 20, την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22
Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω
της πλατφόρμας e-expo.gr το 5o Ετήσιο τριήμερο Συνέδριο
– Έκθεση «Sm@rt Cities – Digit@l Citizens”. Τo Συνέδριo
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας και την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών
Φορέων
όπως
του
Συνδέσμου
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ), του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ),
του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου και του Οργανισμού
Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Οι θεματολογικές
ενότητες επικεντρώνονται σε σειρά σημαντικών θεμάτων,
που αφορούν: στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Δημόσιας
Διοίκησης προς τους πολίτες μέσω των Δήμων και των
Περιφερειών, στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη κ.α
Χρήσιμες πληροφορίες για το Συνέδριο:. Ημερομηνία: Τρίτη
20, Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 09:30 –
15:00. Εγγραφή: Ελεύθερη συμμετοχή (δωρεάν ) χωρίς την
καταβολή συμμετοχής. Απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση
συμμετοχής στο site www.scdc.gr . Στοιχεία Επικοινωνίας:
2104225585, 2104225520, info@teamworks.gr . Στις
Συμμετέχουσες και Συμμετέχοντες θα δοθούν και
βεβαιώσεις παρακολούθησης για κάθε μέρα ξεχωριστά και
εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 80% του Συνεδρίου της
κάθε ημέρας.

Πρόσκληση σε ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Εξαγωγών για ΜμΕ
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σας προσκαλεί στο ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο
«Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» με θέματα που αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις
επιπτώσεις του Covid-19, που θα διοργανώσει διαδικτυακά από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2020. Τo σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος
μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Advise for Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με
χρηματοδότηση από την Ελληνική Δημοκρατία. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό
της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό
εργαζομένων μέχρι 250 άτομα). Στο σεμινάριο, η παράδοση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal
Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη της EBRD για την
κατάρτιση στις εξαγωγές με τεράστια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης. Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το
καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 2 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 1 • Exporting Principles, •Covid-19
implications. 3 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 2 •
Incoterms 2020. 4 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 3 •
Shipping, •
Customs, •
Insurance. 5 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 4 •
Export Credit Control, •
Payment Systems. 6 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 5 , Letters of credit.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να προγραμματίσουν μία ατομική
συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση. Η
παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή περιορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο ανά επιχείρηση.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να μας αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής.

3ο Πανελλήνιο
Ιατρικής

Συνέδριο

Αναπαραγωγικής

Ελλιπή ενημέρωση στους καταναλωτές παρέχει το 72% των eshops

Στα
πλαίσια
της
συνεχιζόμενης
ιατρικής
εκπαίδευσης,
η
Ελληνική
Εταιρεία
Αναπαραγωγικής Ιατρικής και η Πανεπιστημιακή
Μαιευτική
και
Γυναικολογική
Κλινική
του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οργανώνουν
το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής
Ιατρικής», 16 – 18 Οκτωβρίου 2020, στην
Αλεξανδρούπολη διά ζώσης και εξ αποστάσεως,
υπό την Αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Πρόεδροι του Συνεδρίου, είναι ο Διευθυντής της
Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής
Νικόλαος
Νικολέττος
και
ο
ΜαιευτήραςΓυναικολόγος,
Διευθυντής
της
Μονάδας
Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής
«Γένεσις»
Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής
Εταιρείας
Αναπαραγωγικής
Ιατρικής
Dr.
Κωνσταντίνος Πάντος.
Οι
εξελίξεις
στην
υποειδικότητα
της
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ραγδαίες
και λόγω της συσσώρευσης νέων επιστημονικών
δεδομένων καθίσταται επιτακτική η συνεχής
ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που
έρχονται σε επαφή με τα προβλήματα της
υπογονιμότητας.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στην
ενημέρωση και εκπαίδευση των ειδικευομένων και
ειδικών μαιευτήρων γυναικολόγων και ουρολόγων,
εμβρυολόγων, βιολόγων, μαιών – μαιευτών,
νομικών, νοσηλευτών, φοιτητών και του ευρύτερου
κοινού στα νεότερα δεδομένα στο πεδίο της
Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, με τη συμμετοχή
διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων.
Στη θεματολογία του Συνεδρίου έχει δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση
στους
νομικούς
και
ηθικούς
προβληματισμούς που σχετίζονται με την
εφαρμογή
των
τεχνικών
υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, καθώς και τη χρήση του
αναπαραγωγικού τουρισμού και γενικώς του
τουρισμού υγείας ως εργαλείου ανάπτυξης της
χώρας.
Πρόγραμμα Συνεδρίου & λοιπές πληροφορίες:
https://bit.ly/38rz6IN .
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία
οργάνωσης: Στέλλα Διακοπούλου | Key Account
Manager Αλεξ. Παναγούλη 118 – Αγία Παρασκευή
15343 | Τηλ. +30 210 60 74 205, Fax +30 210 60
74 222 E-mail s.diakopoulou@mdcongress.gr ,
Website www.mdcongress.gr .

Ελλιπή ενημέρωση στους Έλληνες καταναλωτές, σχετικά με τα
δικαιώματά τους, παρέχουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, σε ποσοστό
που φτάνει έως και το 72%. Ειδικότερα, σχεδόν οι μισές ιστοσελίδες
(43%) δεν ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με το πώς μπορούν
να υπαναχωρήσουν από μια σύμβαση. Ειδικά στην περίπτωση που
έχουν χρησιμοποιήσει τα αγαθά σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που
είναι αναγκαίος για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η
λειτουργία τους. Το 43% των ιστοσελίδων δεν ενημερώνει τους
καταναλωτές σχετικά με το πώς μπορούν να υπαναχωρήσουν από μια
σύμβασηΕπιπλέον, το 75% των ιστοσελίδων γενικά δεν παρέχει σαφή
πληροφόρηση των καταναλωτών, σχετικά με το δικαίωμα
υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να ανοίξει
τη συσκευασία για να αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά, εφόσον
συνήθως
στα
καταστήματα
εμφανίζονται
παρόμοια
αγαθά
ασυσκεύαστα. Ως εκ τούτου, η ζημία, που προκαλείται στη συσκευασία
απλώς για να ανοιχθεί, δεν αποτελεί αιτία αποζημίωσης. Ωστόσο,
οποιεσδήποτε προστατευτικές ταινίες που έχουν τοποθετηθεί στο
προϊόν θα πρέπει να αφαιρούνται, μόνο όταν αυτό είναι απολύτως
αναγκαίο για τη δοκιμή του. Επίσης, το 72% των ιστοσελίδων δεν
παρέχει καμία πληροφόρηση για τα δικαιώματα, όσον αφορά στην
παράδοση αγαθών σε περίπτωση καθυστέρησης από τον προμηθευτή.
O προμηθευτής πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή για “την
προθεσμία εντός της οποίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να
παραδώσει τα αγαθά”. Επίσης, το 28% των ιστοσελίδων παρέχει ελλιπή
πληροφόρηση στον καταναλωτή για την περίπτωση μη παράδοσης
προϊόντος εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.
Οι παραδόσεις
“Εάν ο προμηθευτής δεν παραδώσει εντός της προθεσμίας αυτής ή
εντός της προθεσμίας που έχει δηλωθεί στον καταναλωτή, ο
καταναλωτής πρέπει να συμφωνήσει με τον έμπορο για την παράταση
της προθεσμίας παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής εξακολουθεί να μην
έχει παραδώσει πριν από τη λήξη της παράτασης, ο καταναλωτής
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση”, αναφέρει η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, σχολιάζοντας τα ευρήματα
δειγματοληπτικού ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό
της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.
Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, θα ενημερώσει για τα ανωτέρω πορίσματα ελέγχου τους
συνδέσμους ηλεκτρονικών καταστημάτων, προκειμένου να απευθύνουν
συστάσεις στα μέλη τους και στη συνέχεια, οι προμηθευτές θα κληθούν
να διορθώσουν τις ιστοσελίδες τους.
Επισημαίνεται ότι ο Νόμος 2251/1994 για την προστασία των
δικαιωμάτων των καταναλωτών διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι κάθε
καταναλωτής, όταν πραγματοποιεί αγορές στο Διαδίκτυο, έχει το
δικαίωμα να λαμβάνει σαφείς, ορθές και κατανοητές πληροφορίες
σχετικά με τους όρους παράδοσης και το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Ακόμη και σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιήσει τα αγαθά σε βαθμό
μεγαλύτερο απ’ αυτόν που είναι αναγκαίος για να διαπιστωθεί η φύση,
τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των αγαθών. “Στην περίπτωση αυτή,
ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης,
αλλά θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τυχόν μείωση της αξίας των
αγαθών”, διευκρινίζει η Γενική Γραμματεία. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter
<newsletter@sepe.gr>/13.10.2020).

8η OIC Halal Expo και 6η παγκόσμια διάσκεψη Halal
Το Γραφείο εμπορικών συμβούλων της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην Αθήνα (Τηλέφωνο: (+30) 210 722 21 96,
Φαξ: (+30) 210 724 29 48, Rigillis 26, 10674 Αθήνα,, E-Mail: atina@ticaret.gov.tr, Ιστότοπος: www.musavirlikler.gov.tr ) με έγγραφό
του μας ενημερώνει για την 8η OIC Halal Expo και την 6η παγκόσμια διάσκεψη Halal που θα πραγματοποιηθούν στις 26-29
Νοεμβρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης, Harbiye, Κωνσταντινούπολη / Τουρκία. Η Έκθεση θα
διοργανωθεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας
(OIC), το Ισλαμικό Κέντρο Ανάπτυξης Εμπορίου (ICDT) και το Ινστιτούτο Προτύπων και Μετρολογίας για τις Ισλαμικές Χώρες
(SMIIC) υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου, άλλα συναφή υπουργεία, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς
της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Η προηγούμενη OIC Halal Expo κάλυψε έκταση 14.476 τ.μ., φιλοξένησε 378 εκθέτες από 36 χώρες,
34.865 εμπορικούς επισκέπτες από 94 χώρες, 474 φιλοξενούμενους αγοραστές από 47 χώρες. Η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής
Halal, στην οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 8000 διεθνείς εκπρόσωποι, φιλοξένησε 67 ανώτερους ομιλητές από 25
χώρες που προέβλεπαν να προωθήσουν νέες προοπτικές για την περαιτέρω πρόοδο του κόσμου halal. Περισσότερες πληροφορίες
στο Halal Expo Brochure.

Οι συνδεδεμένες συσκευές “στο μάτι” του ψηφιακού εγκλήματος
Με τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών στα περισσότερα
νοικοκυριά να αυξάνεται σταθερά, το θέμα της ψηφιακής ασφάλειας
των συσκευών - ειδικά την περίοδο της πανδημίας - γίνεται κάτι
παραπάνω από κομβικό. Ενώ η ευκολία που παρέχουν οι “έξυπνες”
συσκευές είναι μεγάλη, οι κυβερνοεγκληματίες αναζητούν ακόμη πιο
επίμονα τη “χαραμάδα”, που θα τους επιτρέψει να εισβάλουν σε αυτές.
ESET: Πέντε βήματα για να προστατέψετε τις συνδεδεμένες συσκευές
σας. Τα gadgets και τα gizmos, εάν δεν προστατευτούν σωστά,
μπορούν να μετατραπούν σε δίοδο εισβολής
εγκληματιών του
κυβερνοχώρου. Καθώς ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι επιστήμονες της παγκόσμιας
εταιρίας κυβερνοασφάλειας ESET επισημαίνουν τους τρόπους με τους
οποίους μπορείτε να προστατευτείτε.
Προστατέψτε τον Wi-Fi router
Η ασφάλεια του router θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα που θα κάνει
κανείς για την προστασία της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Εξάλλου, είναι η
πύλη προς όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Ένα κοινό λάθος που
κάνουν οι χρήστες, όταν εγκαταστήσουν το Wi-Fi router, είναι ότι δεν
αλλάζουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Και ενώ αυτό είναι βολικό για
τους περισσότερους, μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα
ασφάλειας. “Γι’ αυτό και πρέπει να αλλάξετε αμέσως τον κωδικό
πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση του router σας, όσο
και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις
ρυθμίσεις της συσκευής. Όταν αλλάζετε τον κωδικό του router, επιλέξτε
WPA2 (ή WPA 3 σε νεότερους router, εάν όλες οι συσκευές σας
μπορούν να συνδεθούν)”, αναφέρει η ESET. Διευκρινίζει δε ότι, όπως
συμβαίνει με όλες τις συσκευές, είναι σημαντικό οι χρήστες να
ενημερώνουν τον router με το πιο πρόσφατο firmware: “ενώ πολλοί
routers το κάνουν αυτό αυτόματα, δεν είναι κακό να ελέγχετε κάθε τόσο
για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ενημερωμένα”.
Περί smartphone
Το smartphone είναι πιθανά η συσκευή που χρησιμοποιούμε πιο πολύ
οι περισσότεροι από εμάς. Δεν το χρησιμοποιούμε, πλέον, μόνο για
κλήσεις αλλά και για τη λήψη φωτογραφιών, την αποθήκευση αρχείων,
τη λήψη και την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και
δεδομένου ότι είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, πρέπει να το
προστατεύουμε. Τα περισσότερα smartphones μπορούν να
προστατευτούν με μια λύση ασφαλείας endpoint, που μπορεί να
αποτρέψει τις περισσότερες απειλές. Εν τω μεταξύ, για πρόσθετη
προστασία, θα πρέπει να κρυπτογραφούμε όλα τα ευαίσθητα
δεδομένα που έχουμε στο τηλέφωνό μας, ώστε να είναι ακόμα πιο
δύσκολο για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να χρησιμοποιήσουν
τα δεδομένα μας ακόμα και αν αποκτήσουν πρόσβαση στη συσκευή
μας.
Η “έξυπνη” τηλεόραση
Σήμερα, σχεδόν όλες οι τηλεοράσεις έχουν ενσωματωμένες έξυπνες
λειτουργίες, ενώ ακόμα και όσοι διαθέτουν μη “έξυπνες” τηλεοράσεις
επιλέγουν να τις αναβαθμίσουν με εξωτερικές streaming συσκευές,
όπως Chromecast ή Roku. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με διάφορες
άλλες συσκευές, οι “έξυπνες” τηλεοράσεις μπορούν να παραβιαστούν
από κυβερνοεγκληματίες, οι οποίοι μπορεί είτε να εκμεταλλευτούν τις
ευπάθειες και να πάρουν τον έλεγχο της τηλεόρασης από μακριά ή να
τις μολύνουν με κακόβουλο λογισμικό. Για να προστατέψετε την
“έξυπνη” τηλεόραση σας, θα πρέπει να ξεκινήσετε ρυθμίζοντας την
σωστά και ελέγχοντας για τυχόν ενημερώσεις λογισμικού. Τέλος,
υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις ασφαλείας, που μπορούν να ενισχύσουν
την ασφάλεια της συσκευής σας.
Κρυπτογραφήστε τις κινήσεις σας
Ένας άλλος τρόπος για να ενισχύσουν οι χρήστες την ασφάλειά τους
είναι η κρυπτογράφηση των κινήσεων, που κάνουν στο Διαδίκτυο. Ο
απλούστερος τρόπος είναι η δημιουργία ενός εικονικού ιδιωτικού
δικτύου (virtual private network-VPN), το οποίο θα λειτουργεί ως μια
κρυπτογραφημένη σήραγγα, που θα σας επιτρέπει να κυκλοφορείτε με
ασφάλεια στο διαδίκτυο μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. “Το VPN
μπορεί, επίσης, να σας επιτρέψει να αποκτήσετε ασφαλή πρόσβαση
σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο δίκτυο του σπιτιού σας,
ακόμα και αν βρίσκεστε στην άλλη άκρη της γης. Σκεφτείτε, μάλιστα,
μήπως είναι καλύτερα να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό VPN για κάθε
μία από τις συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές σας, ώστε να μετριαστούν
οι κίνδυνοι παραβίασης. Κατεβάστε τις ενημερώσεις (updates) στις
συσκευές σας”, αναφέρουν οι ερευνητές της εταιρείας. (ΠΗΓΗ: SEPE
Newsletter <newsletter@sepe.gr>/13.10.2020).

Ενημερώσεις από την Πρεσβεία της Ινδίας στην
Αθήνα
6th India Farm2Fork Virtual Exhibition |
Conference | BSM from 04- 06 Nov 2020
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας, Αθήνα,
τηλ: +30 2107216227, web: www.indianembassy.gr
με έγγραφό του μας ενημέρωσε για την διαδικτυακή
διεξαγωγή του 6ου Farm 2 Fork - International
Conference, Exhibition & Buyer Seller Meet από 04 06 Νοεμβρίου 2020 κα καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις
να συμμετέχουν στην εκδήλωση. Η Ινδία κατατάσσεται
στους κορυφαίους παραγωγούς γάλακτος, φρούτων,
λαχανικών, κρέατος, μπαχαρικών, τσαγιού, ψαριού
κ.λπ. Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο Farm 2 Fork.
50η Διαδικτυακή Έκθεση Χειροτεχνίας - IHGF
DELHI FAIR VIRTUAL Από 04 - 09 Νοεμβρίου 2020
(Mega Handicrafts Virtual Fair)Το Εμπορικό Τμήμα
της Πρεσβείας της Ινδίας, Αθήνα (Τηλ .: 2107259375,
E-mail:
mkt.athens@mea.gov.in
,
www.indianembassy.gr ) μας ενημερώνει ότι, το
Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών για Χειροτεχνίες
(EPCH), ένα κορυφαίο σώμα εξαγωγέων χειροτεχνίας
διοργανώνει την 50η Έκθεση Χειροτεχνίας Δελχί
IHGF, η οποία έχει αναγνωριστεί ως η μεγαλύτερη
συγκέντρωση εξαγωγέων χειροτεχνίας κάτω από μια
στέγη από το Limca Book of Records και θεωρείται
από τους υπερπόντιους αγοραστές ως «One Stop
Sourcing Destination» για την απαίτησή τους για σπίτι,
τρόπο ζωής, μόδα, έπιπλα και υφάσματα. Η 50η
έκδοση του IHGF Delhi Fair (Φθινόπωρο 2020) έχει
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 04-09
Νοεμβρίου 2020 σε μια εικονική πλατφόρμα. Στην
έκθεση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 1500
διαπιστευμένοι Ινδοί κατασκευαστές και εξαγωγείς
που εμφανίζουν πάνω από 2000+ νέες εκφράσεις
προϊόντων στις ακόλουθες 12 κατηγορίες: Μαγειρικά
σκεύη, επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη και
ξενοδοχειακά είδη, συμπεριλαμβανομένων χαλιών
EPNS, χαλιών και δαπέδων. Αξεσουάρ μπάνιου
Κοσμήματα μόδας, τσάντες, κασκόλ, γραβάτες και
αξεσουάρ. Γκαζόν, στολίδια κήπου & αξεσουάρ.
Χειροποίητα ενδύματα, συμπεριλαμβανομένων των
Chikankari & Zarozi. Λαμπτήρες, Φωτισμός &
Αξεσουάρ Χριστούγεννα και εορταστική διακόσμηση,
χειροποίητο χαρτί και προϊόντα. Έπιπλα, Εξοπλισμός
και
αξεσουάρ
επίπλων.
Κεριά,
μπαστούνια
θυμιάματος,
ποτ
πουρί,
αρωματικά,
γιόγκα,
διαλογισμός και είδη θεραπείας. Έπιπλα σπιτιού &
διακοσμητικά,
διακοσμητικά,
δώρα
(συμπεριλαμβανομένων
εταιρικών
δώρων).
Επισυνάπτεται σημείωση τύπου με φωτογραφίες για
αναφορά. Επίσης, διατίθενται πανό Ιστού με τον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://ihgfdelhifair.in/virtual/webbanner.html .
Για
οποιεσδήποτε
απορίες,
προωθήστε
τα
στο
Visit@ihgfdelhifair.in .
Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
Η Ινδική επιχείρηση «PATEL METAL PRODUCTS» ,
η οποία κατασκευάζει μεταλλικά προϊόντα (κλειδαριές,
πόμολα, σύρτες, κ.α.) ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με
ελληνικές επιχειρήσεις . Δείτε το προφίλ της
επιχείρησης
στο
σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1ApimDTdq1i_3V2xvO
M_3fYoJ8x62wU7q/view . Δείτε κατάλογο προϊόντων
στο
σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1S57ZgkBeh2DeIHRXH
b4BzWpfgbz07jsX/view. Πληροφορίες Jaydeep Patel,
, email: newpatelmetal@gmail.com, Watsapp: τηλ:
+919099591982,
website:
https://patelmetalproducts.com .

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΗΠΑ - ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Πρεσβείας στη Σόφια, απέστειλε: έγγραφο με θέμα «Διεθνές
Φεστιβάλ προϊόντων αποσταγματοποιΐας “Rakia and spirits
Fets 2020” (Σόφια 5-6 Δεκεμβρίου2020)» και επισυνάπτει
επιστολή-πρόσκληση του κου Ivailo Zheglov, Διευθύνοντος
Συμβούλου του εκθεσιακού φορέα, «Expo Team», σχετικά με
τη διοργάνωση εν θέματι ετήσιας εκδήλωσης – προώθησης
προϊόντων αποσταγματοποιΐας από όλα τα βαλκάνια, τον
προσεχή Δεκέμβριο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail:
b08@mfa.gr, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας
της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων, απέστειλε
ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: «Προθεσμία συμμόρφωσης
με προδιαγραφές σήμανσης αγροδιατροφικών προϊόντων.
Ανανέωση υποχρεωτικής εγγραφής εταιρειών διακίνησης
τροφίμων στις ΗΠΑ, σε Μητρώο FDA (“Registration of Food
Facilities”)». ότι η α/Υπηρεσία FDA / Food and Drug
Administration (Department of Health and Human Services)
έχει εκδώσει, με ημερομηνία έναρξης ισχύος από 26.7.2019
(μετά από παράταση αρχικής χρονολογίας 2018), νέους
κανόνες σήμανσης (labelling requirements) αγροδιατροφικών
προϊόντων (τρόφιμα, ποτά και συμπληρώματα διατροφής), με
οποίους επιβάλλονται σημαντικές αλλαγές. Η προθεσμία
συμμόρφωσης για παραγωγούς με ετήσιες πωλήσεις κάτω
των $ 10 εκ. είναι η 1.1.2021. Οι μεγαλύτερες εταιρείες
(πωλήσεις άνω των $ 10 εκ.) έχουν ήδη υποχρεωθεί σε
συμμόρφωση από τον Ιανουάριο 2020. Κατά συνέπεια, και οι
ελληνικές εταιρείες που εξάγουν εν λόγω προϊόντα τους στις
ΗΠΑ οφείλουν να επικαιροποιήσουν τις αντίστοιχες ετικέτες
διατροφικών πληροφοριών
άμεσα, προκειμένου να
διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της
αρμόδιας υπηρεσίας FDA, δεδομένου ότι η λανθασμένη ή
ελλιπής
σήμανση
θεωρείται
κύρια
αιτία
αναβολής/απαγόρευσης διακίνησης προϊόντων. Συναφώς,
βλ. βασικά σημεία εν λόγω νομοθεσίας σήμανσης προϊόντων:
-Guidance for Industry: Guide for Developing and Using Data
Bases for Nutrition Labeling, https://www.fda.gov/regulatoryinformation/search-fda-guidance-documents/guidanceindustry-guide-developing-and-using-data-bases-nutritionlabeling
-Changes
to
the
Nutrition
Facts
Label,
https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/changesnutrition-facts-label
-Industry Resources on the Changes to the Nutrition Facts
Label,
https://www.fda.gov/food/food-labelingnutrition/industry-resources-changes-nutrition-facts-label
-Side-by-Side Comparison (Label, Original vs. Old),
https://www.fda.gov/media/97999/download

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 50ο τεύχος
του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων
(Οκτώβριος 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/tagrafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/72329. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,
e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Η επιβολή του φόρου επί των
ψηφιακών δραστηριοτήτων στην Ισπανία: μονομερής εφαρμογή
από την Ισπανία των φόρων Google και Tobin από το 2021. Tο
εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora
και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72336 .
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Η αλλαγή προτεραιοτήτων ως
προς
το
πελατολόγιο
των
επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ισπανία. Tο
εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora
και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο :
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72388 .
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Τα τελευταία στοιχεία
ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων της Δημόσιας
Εταιρίας
Διαχείρισης Αεροδρομίων Aena. Tο 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/72396
. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Μαδρίτη
(http://www.agora.mfa.gr/)
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr .
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Ολλανδίας,
Σεπτέμβριος 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Χάγη
(www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Ανανέωση
υποχρεωτικής
εγγραφής
εταιρειών
διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ, σε Μητρώο FDA
(“Registration of Food Facilities”).
Επιπροσθέτως, σε συνέχεια ανωτέρου σχετικού μας,
αναφορικά με την ανανέωση εγγραφής σε Μητρώο FDA
(“Registration of Food Facilities”), όλων των επιχειρήσεων,
εγχώριων ή αλλοδαπών που εμπλέκονται στη διακίνηση
προϊόντων στις ΗΠΑ (παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία,
ή αποθήκευση τροφίμων στις ΗΠΑ ή στο εξωτερικό),
επισημαίνεται
ότι
όλες
οι
επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένων
των
ελληνικών,
πρέπει
να
αποκτήσουν επιπλέον και Μοναδικό Αναγνωριστικό Εταιρείας
(Unique Facility Identifiers / UFIs), για να ανανεώσουν την
εγγραφή τους στην FDA. Η προϋπόθεση αυτή εισάγεται
πρώτη φορά στη διαδικασία ανανέωσης, ενώ το μοναδικό
τέτοιο εταιρικό αναγνωριστικό UFI που γίνεται δεκτό από την
FDA είναι οι λεγόμενοι αριθμοί DUNS (Data Universal
Number System), οι οποίοι είναι μοναδικοί για κάθε εταιρεία
και χρησιμοποιούνται ευρέως στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες που δε
διαθέτουν το ανωτέρω αναγνωριστικό πρέπει να μεριμνήσουν
για την άμεση απόκτησή του, δεδομένου ότι η μη έγκαιρη
έκδοση UFI / DUNS συνεπάγεται μη έγκαιρη ανανέωση της
υποχρεωτικής εγγραφής στο μητρώο FDA, ενώ εκτιμάται ότι
η εν λόγω επιπλέον προϋπόθεση πιθανόν θα προκαλέσει
καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης UFIs. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στην
Ουάσιγκτων τηλ: (202) 939-1300, e-mail: ecocomwashington@mfa.gr

ASIA FRUIT LOGISTICA ON 2020 - Exhibitors - 40%
discount

Καταβάλλονται τα αναδρομικά ύψους 1,4 δις ευρώ σε

Το
Ελληνογερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (Δορυλαίου 10-12, GR-11521 Αθήνα, Τηλ:
210 6419037,
Φαξ: 210 6445175
, E-Mail:
berlinmesse@ahk.com.gr) , Εκπρόσωπος Εκθεσιακού
Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, μας ενημερώνει
ότι η έκθεση ASIA FRUIT LOGISTICA ON 2020 προσφέρει
στους εκθέτες, που έχουν λάβει μέρος στην έκθεση του
2019 και τους δηλωθέντες εκθέτες για το 2020, 40%
έκπτωση στα ήδη υπάρχοντα πακέτα προβολής, τα οποία
μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο AFLON
Exhibitor Guideline. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανέλαβε τη διοργάνωση του
διαδικτυακού Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου στην
έκθεση με σκοπό να ανοίξει δρόμους εξωστρέφειας της
ελληνικής επιχειρηματικότητας στην ασιατική αγορά
τροφίμων. Συνημμένα σας αποστέλλουμε το έντυπο
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να λάβετε μέρος στο
διαδικτυακό Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο.

Νοεμβρίου

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δικτύου,
με

αντικείμενο:

«Προκηρύξεις

δημόσιου

και

ευρύτερου δημόσιου τομέα».
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως δράσεων
πληροφόρησης του «Δικτύου Πληροφόρησης και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων, έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί,
στη διεύθυνση https://www.inediktio.gr , η νέα διαδικτυακή
πλατφόρμα του Δικτύου, με αντικείμενο: «Προκηρύξεις
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα».
Κατανοώντας την πολυπλοκότητα και την πολυνομία που
διέπει το σύστημα διορισμού στο δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα και τη δυσχέρεια που μπορεί να προκαλεί
σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι,
με στόχο τη
διευκόλυνσή τους, ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανΈΠΤΥΞΕ μία νέα
υπηρεσία μέσω της δημιουργίας αυτής της πλατφόρμας,
η οποία φιλοξενεί όλες τις προκηρύξεις, προσκλήσεις και
ανακοινώσεις, για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στους
ανωτέρω φορείς. Η χρήση της πλατφόρμας εξασφαλίζει
την έγκαιρη και ευχερή πρόσβαση στις σχετικές
πληροφορίες, με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό,
καθώς οι δημοσιεύσεις είναι αναρτημένες με αντίστροφη
χρονολογική σειρά, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατή και η
αναζήτηση
με
βάση
τη
γεωγραφική
περιοχή
ενδιαφέροντος.
Επιπλέον, κάθε ανάρτηση συνοδεύεται από μία σύντομη
περίληψη, στην οποία περιγράφονται τα πιο κρίσιμα
στοιχεία της, ώστε ο χρήστης να αποκομίζει άμεσα μία
πρώτη άποψη για την κάθε δημοσίευση και σε περίπτωση
που τον ενδιαφέρει, του παρέχεται περαιτέρω η
δυνατότητα να μεταβεί σε ολόκληρο το κείμενο της
δημοσίευσης, μέσω της παραπομπής στην πρωτογενή
πηγή που έχει δημοσιευθεί.
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη πατώντας στο
πεδίο «ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ» να έρθει σε επικοινωνία
με τους συμβούλους απασχόλησης του Δικτύου,
προκειμένου να του παρασχεθεί η οποιαδήποτε
διευκρίνιση / βοήθεια.

1,150 εκατ. δικαιούχους μαζί με τις συντάξεις μηνός

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (16.10.2020) : Γ. Βρούτσης: Υλοποιούμε την
δέσμευση της κυβέρνησης και καταβάλλουμε τα αναδρομικά
ύψους 1,4 δις ευρώ σε 1,150 εκατ. δικαιούχους μαζί με τις
συντάξεις μηνός Νοεμβρίου . Με πλήρη σεβασμό στις
δικαστικές αποφάσεις και στο πλαίσιο
υλοποίησης της
κυβερνητικής απόφασης για την επιστροφή των αναδρομικών
ποσών συντάξεων που αντιστοιχούν στις μειώσεις των κύριων
συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και
12.05.2016, το Υπουργείο Εργασίας, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρούν στην καταβολή τους.
Η καταβολή θα γίνει στις ίδιες ημερομηνίες που θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις. Επίσης, θα
πραγματοποιηθεί σε διακριτό κωδικό ώστε ο κάθε
συνταξιούχος να έχει λεπτομερή ενημέρωση για το ύψος των
αναδρομικών ποσών που δικαιούται. Ειδικότερα, οι συντάξεις
και τα αναδρομικά ποσά θα καταβληθούν με βάση τον ΑΜΚΑ
στις ακόλουθες ημερομηνίες:
ΚΥΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
•
Στις 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των
μισθωτών
(δηλαδή
των
συνταξιούχων
που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και
τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
•
Στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των
μισθωτών
(δηλαδή
των
συνταξιούχων
που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και
τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
•
Στις 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των
μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που
προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ).
•
Στις 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη θα
καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του
Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ , τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και
ΔΕΗ.
Υπενθυμίζεται ότι τα αναδρομικά είναι ανεκχώρητα και
ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με
βεβαιωμένα χρέη και άλλες οφειλές και δεν υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου.
Στις ειδικές περιπτώσεις συνταξιούχων που έλαβαν, κατά την
πρώτη απονομή της σύνταξης, αναδρομικά ποσά που
αντιστοιχούσαν στο σύνολο ή τμήμα της περιόδου Ιουνίου
2015-Μαίου 2016, τα ποσά που παρακρατήθηκαν και κρίθηκαν
αντισυνταγματικά θα επιστραφούν στο σύνολό τους, στο
αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του έτους, στους
δικαιούχους.
Επισημαίνεται ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα
γνωστοποιηθεί η νέα απλουστευμένη διαδικασία, χωρίς
γραφειοκρατία
και
ταλαιπωρία
-μέσω
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ- για τη χορήγηση των αναδρομικών
ποσών των συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει
στους
δικαιούχους κληρονόμους τους.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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20/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΛ. 2695360606

615

20/10/2020
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΛ.2313311389

595

21/10/2020 1Η ΚΑΙ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
"COTS
IT
HARDWARE, EQUIPMENT AND ASSOCIATED SUPPORT" ΤΗΛ.
2103892822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

597

21/10/2020 3Η ΚΑΙ 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
"COTS
IT
HARDWARE, EQUIPMENT AND ASSOCIATED SUPPORT" ΤΗΛ.
2103892822
22/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ
ΝΑΤΟ
"CONTRACTOR
SUPPORT
FOR
INNOVATION
BRANCH
APPLICATION
DEVELOPMENT"
ΤΗΛ.
210 3893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

587

22/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ. 2313320528

3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

594

22/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ "CONTRACTOR SUPPORT FOR THE
ALLIED
COMMAND
TRANSFORMATION
INTELLIGENT
CUSTOMER & TECHNICAL SUPPORT" ΤΗΛ. 210 3893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

590

23/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
ΚΑΙ
ΑΝΑΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
ΤΟΥ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.
2313
311220
23/10/2020
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10
ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΤΗΛ.2103483144

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

23/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
25
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛ.2310510183
23/10/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ,ΤΗΛ. 2695360606

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

23/10/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
(ΥΛΙΚΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ
ΚΑΙ
ΧΩΡΩΝ,
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ,
ΓΑΖΕΣ, ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ) ΤΗΛ.2695360606
26/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗ
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ. 2695360606
27/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ)
ΤΗΛ. 2310381080
27/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΓΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ
ΤΗΛ.
2310381080

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

28/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΘΕΜΑ
"PROVISION
OF
IT
PROFESSIONAL
SUPPORT
SERVICES TO STO CENTRE FOR MARITIME RESEARCH AND
EXPERIMENTATION" ΤΗΛ. 2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

596

591

605

606

608

607

609

610

600

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΗΝ
ΞΗΡΗΣ

ΚΑΙ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΘ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

29/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΚΑΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ)
ΤΗΛ.
2313320542
30/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΘΕΜΑ "PROVIDE, TEMPORARY HOUSING FOR JLSG AT HQ
JFC BRUNSSUM - URGENT REQUIREMENT" ΤΗΛ. 2103892822

3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

604

02/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΧΥΜΩΝ - ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΕΜ ΤΗΛ.
2731035380

ΚΕΕΜ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

586

04/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΓΡΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΤΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΛ.2313320528

3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

603

04/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΩΝ
2313327867

4Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

592

5/11/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
320542

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ. 2313

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

598

10/11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΘΕΜΑ
"RESTORATION
OF
AIRCRAFT
PARKING
APRON,
OERLAND, NORWAY" ΤΗΛ.2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

593

17/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 2313327867

4Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

613

18/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.2103483161

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

612

19/11/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2108705015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

611

20/11/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, ΤΗΛ.2313317535

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

614

30/11/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΤΗΛ.2313307190

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

602

599

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ

ΤΗΝ

ΓΙΑ
ΔΥΟ
ΤΗΛ.

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

•
•

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

