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Ανακοίνωση για τη Δράση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Κεφάλαιο
κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω
πανδημίας COVID-19
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, προς το παρόν δεν είναι δυνατή, λόγω
υπερκάλυψης του προϋπολογισμού, η υποβολή νέων
αιτήσεων στη Δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Κεφάλαιο κίνησης με διετή
επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 του
ΕΠΑνΕΚ. Νέες αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από
τις 20 Μαΐου 2020. Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.antagonistikotita.gov.gr/epanek/news.asp?id=9
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Ξεκίνησε το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων
CoViD-19 από την ΕΑΤ
H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοίνωσε στις
12.05.2020 την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με το οποίο θα
στηρίξει
τη
χρηματοδότηση
δεκάδων
χιλιάδων
Μικρομεσαίων αλλά και Μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας
από το τραπεζικό μας σύστημα. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων CoViD-19 συστάθηκε με τη με αριθμό ΥΑ
2500/6/2020 (ΦΕΚ 1768/08.05.2020 του Υφυπουργού Ι.
Τσακίρη, ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ), με σκοπό
την χρηματοδότηση, μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των
ελληνικών επιχειρήσεων. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου
στο
σύνδεσμο:
file:///C:/Users/delichatsios/Downloads/%CE%94%CE%95
%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE
%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5.pdf

Αναρτήθηκαν
οι
βεβαιώσεις
εισφορών
των
επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση
Διαθέσιμες είναι στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις
εισφορών των επαγγελματιών για φορολογική χρήση.
Περισσότερε
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/memisthotoi/bebaiose-eisphoron-gia-phorologike-chrese

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση
«Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID19»
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Κύκλοι Α - Ζ) για
τη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID19»
του
ΕΠΑνΕΚ,
στο
σύνδεσμο:
http://www.antagonistikotita.gov.gr/epanek/news.asp?id=9
33
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Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Στήριξη
επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19.

της

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του ιού COVID-19 το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων προέβη στην ενεργοποίηση δράσεων για τη στήριξη
της επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 20142020.
Ανοιχτά Προγράμματα για υποβολή αιτήσεων
Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του ιού COVID-19
Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από
την πανδημία του COVID-19 βάσει ΚΑΔ
Ενίσχυση: 100% επιδότηση τόκων δανείων για τους μήνες
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο
Προϋπολογισμός: αρχικός 750 εκατ. ευρώ και μέχρι 1,2 δισ. ευρώ
Πληροφορίες:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4799 ,
http://eysed.gge.gov.gr/
Παρουσίαση
Δράσης
(PDF
1,9
Μb):
https://www.espa.gr/el/Documents/espacovid_Epidotisi_tokwn_daneiwn_MME.pdf
Αναμενόμενα Προγράμματα
Εγγυήσεις
νέων
δάνειων
κεφαλαίων
κίνησης
για
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
Ενίσχυση: Eγγύηση 80% για το κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και
επιδότηση της προμήθειας εγγύησης έως και 100% (ανάλογα με το
ύψος προηγούμενων ενισχύσεων)
Προϋπολογισμός: αρχικά 1 δισ. και μέχρι 2 δισ. ευρώ
Πληροφορίες: Παρουσίαση Δράσης (PDF - 368 Κb)
https://www.espa.gr/el/Documents/espa_covid_Eggeiodotikos_mix
anismos.pdf
Προγράμματα κλειστά για υποβολή αιτήσεων
Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω
πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή
περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19 βάσει των
ενεργών ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών. Ενίσχυση: 100%
επιδότηση επιτοκίου για δύο χρόνια για δάνεια έως 500.000 ευρώ
για κεφάλαιο κίνησης. Προϋπολογισμός: 1,3 δισ. ευρώ που
προκύπτουν ως εξής: 516 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ μέσω του
Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ποσοστό αναλογίας στο κεφάλαιο
40%) και 784 εκατ. ευρώ από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες
(ποσοστό αναλογίας στο κεφάλαιο 60%). Πληροφορίες:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4817
https://www.etean.com.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=9
8
.
Παρουσίαση
Δράσης
(PDF
1,8
Μb):
https://www.espa.gr/el/Documents/espacovid_Kefalaio_kinisis_TEPIX.pdf
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις έως 20 ατόμων, ελεύθεροι
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Ενίσχυση: Επίδομα 800
ευρώ για το διάστημα από 17 Μαρτίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020
Προϋπολογισμός:
500
εκατ.
Ευρώ.
Πληροφορίες:
http://www.aade.gr/mybusinesssupport/. Παρουσίαση Δράσης
(PDF
1,4
Μb):
https://www.espa.gr/el/Documents/espa_covid_Enisxysi_w.pdf .

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις της Δράσης του ΤΕΠΙΧ
ΙΙ: «Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου
λόγω πανδημίας COVID-19» του #ΕΠΑνΕΚ
Δημοσιεύθηκαν Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη
Δράση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ: «Κεφάλαιο κίνησης με διετή
επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19»
(υποπρόγραμμα 3), η οποία συγχρηματοδοτείται από το
ΕΠΑνΕΚ. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
http://www.antagonistikotita.gov.gr/epanek/news.asp?id=93
2.

Προθεσμία μέχρι 31/7/2020 για την απόσυρση των
παλιών ταμειακών μηχανών
Με την με αριθ. Πρωτ. Α.1100 /29/04/2020 Απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) ,που δημοσιεύθηκε στο με ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:1751
Β/07.05.2020, τροποποιείται η Απόφαση του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. Α.1011 / 16.1.2020 (ΦΕΚ 85Β΄) «Απόσυρση
από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας
με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β΄) και
ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων», ως ακολούθως: Η
παράγραφος Β αντικαθίσταται ως εξής: « Η απόσυρση
από την χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ.,
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31.7.2020». 2. Το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου Δ αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται
να δηλώσουν μέχρι την 31.7.2020, την παύση αυτών» 3.
Η παράγραφος Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την
1.8.2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής
πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά
για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών
διατάξεων του ν.4174/2013». Δείτε τη σχετική απόφαση σε
ΦΕΚ:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202005/A1100_FEK.pdf .

Αποζημίωση ειδικού σκοπού επίλυση προβλημάτων
λόγω εσφαλμένης ενημέρωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ –
νέες κατηγορίες δικαιούχων
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και με αφορμή
τον μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που αφορούν τους νέους
δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αλλά και
τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν σε αρκετές
περιπτώσεις κατά τη διαδικασία ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
για τη λήψη της αποζημίωσης αυτής, Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
απέστειλε στο ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης της ενότητας
«Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ
ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΛΟΓΩ
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ –
ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ". Στο κείμενο,
παρουσιάζονται συνοπτικά
οι νέες κατηγορίες
δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και οι
περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων που διαπιστώθηκαν
στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία
υποβολής των απαιτούμενων υπεύθυνων δηλώσεων, με
τις αντίστοιχες προθεσμίες για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και τις εκδοθείσες
εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις. Δείτε το σχετικό
κείμενο
C:\Users\delichatsios\Desktop\ΥΛΙΚΟ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ\ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΥΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΣΤΟ
ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ
–
ΝΕΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.pdf

webinar για τους κανόνες ICC Incoterms® 2020
Το ICC United Kingdom διοργανώνει σεμινάριο/webinar για τους
κανόνες ICC Incoterms® 2020, δηλ τους Διεθνείς Εμπορικούς
Όρους που περιγράφουν όλες διαδικασίες μεταφοράς, τους
κινδύνους και τα έξοδα που συνδέονται στις συναλλαγές μεταξύ
πωλητή και αγοραστή. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 21 Μαΐου και ώρα 12:00. (τοπική ώρα Ελλάδος). Το
σεμινάριο για τους ICC Incoterms® 2020 είναι κατάλληλο για
όλους όσους ασχολούνται με συμβόλαια πώλησης και μεταφοράς
αγαθών, εξαγωγείς και εισαγωγείς,
εταιρείες εφοδιαστικής
αλυσίδας , ασφαλιστές, φορτωτές, μεταφορείς εμπορευμάτων,
δικηγορικά γραφεία, συμβούλους και συμβούλους. Το ICC Ελλάς
προσφέρει δωρεάν συμμετοχή για τα μέλη του. Παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι
για
περισσότερες
πληροφορίες
να
επικοινωνήσουν με το ICC Ελλάς, τηλ. 2103810879 – email:
iccgr@otenet.gr (κ. Φ. Ιωάννου).

1ο WEBINAR "Doing Business with the Arab World" (Egypt +
Iraq)
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, προσαρμοζόμενο στην εποχή
που διανύουμε, η οποία βασίζεται στην εργασία και τις
επικοινωνίες εξ αποστάσεως, και εναρμονισμένο με την ανάγκη
για επάνοδο των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της οικονομίας και
των εμπορικών συναλλαγών, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία
διοργάνωσης μίας σειράς «τηλε-συναντήσεων» (webinars) με
Έλληνες Εμπορικούς Ακόλουθους διαπιστευμένους στις αραβικές
χώρες καθώς και Άραβες επαγγελματίες, με σκοπό την
ενημέρωση των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων για την κατάσταση
των αγορών στις χώρες αυτές και τις πιθανές επιπτώσεις της
πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Σκοπός των δράσεων είναι η
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τα αραβικά κράτη και η
παρουσίαση επιχειρηματικών ευκαιριών σε όλους τους τομείς
στην μετά-covid-19 εποχή. Το πρώτο webinar θα λάβει χώρα την
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020, στις 15:00 ώρα Ελλάδος, και θα
παρουσιάζει τις χώρες της Αιγύπτου και του Ιράκ. Ομιλητές θα
είναι ο κ. Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο
Κάιρο της Αιγύπτου και ο κ. Ευάγγελος Δαϊρετζής, Σύμβουλος
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Γενικό Προξενείο
της Ελλάδας στο Ερμπίλ, Ιράκ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα στους παρουσιαστές πριν και
κατά τη διάρκεια του webinar, το οποίο θα διεξαχθεί στην
ελληνική γλώσσα. Λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές
πληροφορίες θα δοθούν στους ενδιαφερομένους όταν
κατοχυρωθεί η συμμετοχή τους. Για τη φόρμα συμμετοχής,
μπορείτε
να
ανατρέξετε
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNS_BVFclH11Srs1
5JVksBdig7siakeWY2vw7KUvuXKLcfA/viewform?vc=0&c=0&w=1
.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής:
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020.

Mediterranean Taste Awards Ιούνιος 15 – 18/2020
Mediterranean Taste Awards Ιούνιος 15 - 18, 2020, Ηράκλειο
Κρήτης, Atrion Hotel. Τιμή εγγραφής (πρώτο προϊόν) : €90,κάθε
επιπλέον κωδικός προϊόντος €60. Δήλωση Συμμετοχής έως 31
Μαΐου 2020
Τα Βραβεία Γεύσης και Ποιότητας Mediterranean Taste Awards
2020 στοχεύουν στην ανάδειξη, γνωστοποίηση και διάδοση της
εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων που προέρχονται από την
μεσόγειο καθώς επίσης και προϊόντων από τον υπόλοιπο κόσμο
τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία μεσογειακών προϊόντων.
Περισσότερες πληροφορίες : https://medtasteawards.com/ .

Νέες ευκαιρίες από το πρόγραμμα "Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά"!
Σε δήλωσή της, η οποία κοινοποιήθηκε στο ΒΕΘ ( με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) , η κα Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
προγράμματος "Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά" αναφέρει: Στο
πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», πιστεύουμε ότι οι
δύσκολες συγκυρίες αποτελούν μια κρυμμένη ευκαιρία για να
βγούμε πιο δυνατοί. Παραμένουμε πιστοί στο όραμά μας για την
ενδυνάμωση των νέων και του αγροδιατροφικού κλάδου. Εν μέσω
και της κρίσης, την οποία διέρχεται η οικονομία λόγω της
πανδημίας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες για τη νέα
γενιά της αγροδιατροφής. Στηρίζουμε τη νεανική αγροδιατροφική
επιχειρηματικότητα μέσα από το Διαγωνισμό καινοτομίας, «Trophy
– Τροφή Challenge», επιβραβεύοντας start ups με σημαντικά
έπαθλα για την εξέλιξή τους. Δημιουργούμε το νέο πρόγραμμα
επιχειρηματικής
επιτάχυνσης,
«Αγροανέλιξη»
για
να
υποστηρίξουμε
με
εκπαίδευση,
συμβουλευτική
και
μικροχρηματοδότηση,
ιδιώτες
και
επιχειρήσεις,
που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής,
του
αγροτουρισμού και της αγροτεχνολογίας. Συνεχίζουμε διαδικτυακά
και εντατικά τα εργαστήρια αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας,
παρουσιάζοντας χρήσιμα εργαλεία. Επενδύουμε στην ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού και εμπλουτίζουμε τις θεματικές μας,
προφέροντας σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή,
ένα νέο στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής
που αφορά την τοπική παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος από
ελληνικές αυτόχθονες φυλές. Με την αμέριστη υποστήριξη του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), παραμένουμε κοντά σας,
προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης και δημιουργίας στο πιο
ζωντανό κομμάτι της ελληνικής αγροδιατροφής.
Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός στην αγροδιατροφή επέστρεψε
για 2η χρονιά!
Ο Διαγωνισμός “Trophy – Τροφή Challenge” είναι και πάλι εδώ,
για να επιβραβεύσει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και startups,
που αναπτύσσουν εμπορικές και επιχειρηματικές λύσεις στους
τομείς της αγροτεχνολογίας και της αγροδιατροφής. Σήμερα,
περισσότερο από ποτέ, ο αγροδιατροφικός τομέας καλείται να
αξιοποιήσει βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις και ιδέες οι οποίες να
μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτυπώματος και να εξασφαλίζουν
την επισιτιστική ασφάλεια των πληθυσμών. Ο διαγωνισμός
“Trophy – Τροφή Challenge” σας καλεί να κάνετε την αίτηση σας
μέχρι τις 29/5 και προσφέρει χρηματικά έπαθλα ύψους 22.000€,
ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης αλλά και εξατομικευμένη υποστήριξη
για τις πιο καινοτόμες επιχειρηματικές Agri-tech και Food-tech
ιδέες και λύσεις, οι οποίες απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις.
Κάνε
τώρα
την
αίτησή
σου
στο
σύνδεσμο:
https://trophychallenge.gr/ .
Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον Αγροδιατροφικό επιταχυντή
“Αγροανέλιξη”
Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», εν μέσω της
κρίσης την οποία διέρχεται η οικονομία λόγω της πανδημίας,
παραμένει πιστό στο όραμά του για ενδυνάμωση των νέων και του
αγροδιατροφικού κλάδου. Στο πλαίσιο της δέσμευσής του για
στήριξη της νεανικής αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας,
δημιουργεί το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης και
μικροχρηματοδότησης «Αγροανέλιξη».
Ο αγροδιατροφικός
επιταχυντής έχει ως σκοπό να ενισχύσει και να προωθήσει
υποσχόμενες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες μπορεί να
προέρχονται από ιδιώτες και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα και
δραστηριοποιούνται σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Στην
πρώτη φάση το πρόγραμμα επιτάχυνσης θα προσφέρει
εκπαίδευση, καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη στους
συμμετέχοντες και στην συνέχεια, μέσω αξιολόγησης θα
επιλεχθούν οι τέσσερις (4) επιχειρηματικές ιδέες που θα
χρηματοδοτηθούν και θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται
συμβουλευτικά.
Δήλωσε
συμμετοχή!
Στο
σύνδεσμο:
https://www.generationag.org/draseis/agrodiatrofikos-epitaxynthsagroaneliksh
Toolkit Workshops: Πρόγραμμα Μαΐου
Τα εργαστήρια αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας "Toolkit
Workshops" συνεχίζουν να υλοποιούνται διαδικτυακά και τον
Μάιο, με μια σειρά από on-line συναντήσεις. Tα ευέλικτα και
σύντομα αυτά εργαστήρια, πραγματοποιούνται από

καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου
και παρουσιάζουν κάθε φορά ένα επιχειρηματικό εργαλείο,
χρήσιμο για όσους εργάζονται ή επιχειρούν στον
αγροδιατροφικό κλάδο. Δες το αναλυτικό πρόγραμμα στο
σύνδεσμο:
https://www.generationag.org/nea/nea/1179toolkit-workshops-programma-maioy-2020
Νέο δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης: Τοπική
παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος από ελληνικές
αυτόχθονες φυλές
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και
συμβουλευτικής Τοπική παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος
από ελληνικές αυτόχθονες φυλές που προσφέρεται από το
πρόγραμμα Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά και σχεδιάζεται
και υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Οι
συμμετέχοντες νέοι, ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών από τις
περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα
έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να συμμετέχουν
σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη του κλάδου
της εκτατικής βοοτροφίας, παρέχοντας ένα νέο
επιχειρηματικό μοντέλο αξιοποίησης του κρέατος που
παράγεται από ελληνικές Αυτόχθονές Φυλές Βοοειδών.
Στόχος
του
προγράμματος
Τοπική
παραγωγή
μοσχαρίσιου κρέατος από ελληνικές αυτόχθονες φυλές, το
οποίο υλοποιείται δωρεάν, είναι να παρέχει στους νέους,
όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να βρουν
απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα ή και να
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αίτηση
Συμμετοχής
στο
σύνδεσμο:
https://www.generationag.org/topikh-paragoghmosxarisioy-kreatos-apo-ellhnikes-aytoxthones-fyles

Εμπόδια και προκλήσεις σε ένα γηράσκον εργατικό
δυναμικό
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως δράσεων
πληροφόρησης του « Δικτύου Πληροφόρησης και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων» το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, απέστειλε στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
κείμενο
πληροφόρησης της ενότητας «Απασχόληση», με τίτλο
“Εμπόδια και προκλήσεις σε ένα γηράσκον εργατικό
δυναμικό”. Στο κείμενο παρουσιάζονται οι δημογραφικές
αλλαγές στην Ευρώπη των 28. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αποτελούν
ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Μελετούνται
τα
εμπόδια
που
οι
ηλικιωμένοι
αντιμετωπίζουν
στους
εργασιακού
χώρους
και
παρουσιάζονται
οι
διεθνείς
και
ευρωπαϊκές
στρατηγικές για την ενεργό γήρανση. Τέλος, παρατίθενται
κάποιες προτάσεις για την αξιοποίηση του γηράσκοντος
εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, εστιασμένες κυρίως
στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της συμβουλευτικής.
Το κείμενο αυτό αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr στη διαδρομή: Επιχειρηματικά Νέα –
Ειδήσεις – Εμπόδια και προκλήσεις σε ένα γηράσκον
εργατικό δυναμικό. Δείτε το σχετικό κείμενο εδώ
Ευκαιρίες για ελληνικές εξαγωγές - Ελλείψεις υλικών
κατασκευών στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω πανδημίας
Το περιοδικό Construction News πραγματοποίησε έρευνα,
μεταξύ 20 εκ των μεγαλυτέρων εργολαβικών εταιρειών του
Ηνωμένου Βασιλείου και κατέληξε σε μία λίστα υλικών,
προϊόντων ή και υπηρεσιών των οποίων οι ελλείψεις έχουν
το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αλυσίδα εφοδιασμού της
χώρας. Η βραχυπρόθεσμη ζήτηση καλύπτεται από τα
υπάρχοντα αποθέματα, αλλά οι μακροπρόθεσμες
προοπτικές είναι αβέβαιες. Το κείμενο της έρευνας στο
σύνδεσμο: https://www.constructionnews.co.uk/agenda/11materials-and-products-in-most-short-supply-20-04-2020/ .
(Πηγή: ΟΑΕΠ NEWSLETTER #1 | ΜΑΪΟΣ 2020).

Η Διεθνής Έκθεση ILA BERLIN σε ψηφιακή μορφή με την
ονομασία “ILA Goes Digital”
Σύμφωνα με ενημέρωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου,
Εκπροσώπου
Εκθεσιακού
Οργανισμού Βερολίνου στην Ελλάδα, η Διεθνής Έκθεση ΙLA Belrin,
θα διεξαχθεί ψηφιακά από τις 13.05 – 31.07.2020 με την ονομασία
“ILA Goes Digital”. (https://www.ila-berlin.de/de/ila-goes-digital Σύνδεσμος διαθέσιμος στις 13 Μαΐου). Οι εκθέτες του ακυρωμένου
ILA 2020 θα παρουσιάσουν τρέχοντα θέματα της αεροδιαστημικής
βιομηχανίας στον Ιστότοπο της ILA. Από τις 13 Μαΐου μπορείτε να
βρείτε νέο περιεχόμενο με εβδομαδιαίες ενημερώσεις στο "ILA Goes
Digital" - https://www.ila-berlin.de/de/ila-goes-digital .Επισκεφτείτε
την ψηφιακή μορφή του ILA στο "ILA Goes Digital" https://www.ilaberlin.de/de/ila-goes-digital - οι επισκέπτες συμμετέχουν δωρεάν.
Μείνετε σε επαφή και ακολουθήστε
στα κανάλια κοινωνικής
δικτύωσης LinkedIn - https://www.linkedin.com/showcase/ila-berlin
Facebook- https://www.facebook.com/ILABerlin
και Twitter https://twitter.com/ila_berlin?lang=de .

ΣΕΠΕ - Χρήσιμες συμβουλές για Γονείς και Παιδιά για την
Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου
Ένας καινούριος, υπέροχος κόσμος, ανοίγεται με την χρήση του
Internet στα μάτια των παιδιών - και στην ψυχή τους. Ταξίδια σε μέρη
μακρινά, εικόνες που εντυπωσιάζουν, ιδέες που ξαφνιάζουν,
καινούριοι φίλοι… Η χρήση του Internet ενθαρρύνει τη
δημιουργικότητα, την παραγωγικότητα και επιτρέπει στους χρήστες
να επισκέπτονται χιλιάδες δικτυακούς τόπους ενημέρωσης,
μόρφωσης και ψυχαγωγίας. Το Internet γεφυρώνει κόσμους,
αποστάσεις, κοινωνικές διαφορές και αποτελεί μέσο επικοινωνίας,
προόδου και ανάπτυξης όταν η χρήση του ακολουθεί
συγκεκριμένους κανόνες χρήσης. Ακολουθώντας απλές, λογικές
συμβουλές και αξιοποιώντας την πείρα ειδικών, μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει το ίδιο το Διαδίκτυο
και οι εταιρίες που εξασφαλίζουν τη σύνδεση. Περισσότερες
πληροφορίες στον ιστότοπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών
Ελλάδας
(ΣΕΠΕ):
http://www.sepe.gr/gr/safeinternet/ .

Η πανδημία επίσπευσε την έλευση του ψηφιακού καταναλωτή
του μέλλοντος
Έναν νέο τύπο καταναλωτή, ο οποίος έχει πολύ διαφορετικές
προτεραιότητες, δρώντας σε ένα αμιγώς ψηφιακό περιβάλλον,
ανέδειξε η πανδημία του COVID-19. Η υγειονομική κρίση
δημιούργησε νέες τάσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς, ενώ ήδη
τέσσερις στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι ο τρόπος που ψωνίζουν
θα αλλάξει ριζικά, εξαιτίας της πανδημίας. Ταυτόχρονα, η κρίση του
νέου κορωνοϊού αλλάζει τη στάση των απέναντι στην ιδιωτικότητα και
την κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων, με τους πολίτες να
υιοθετούν πλέον μια λιγότερο αυστηρή προσέγγιση. Σύμφωνα με το
EY Future Consumer Index, το 54% των καταναλωτών θα ήταν πιο
πρόθυμο να μοιραστεί προσωπικά δεδομένα, εάν αυτό συνέβαλε
στην παρακολούθηση της διάδοσης μίας μόλυνσης. Δείτε τη σχετική
έρευνα
στο
σύνδεσμο:
http://www.sepe.gr/gr/researchstudies/article/15878579/i-pandimia-epispeuse-tin-eleusi-toupsifiakou-katanaloti-tou-mellodos/ . (Πηγή: sepe.gr NEWSLETTER,
14.05.2020)

Μεταφέρεται η ημερομηνία της ΑSIA FRUIT LOGISTICA, στις 18 20.11.2020
Σύμφωνα με ενημέρωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Εκπροσώπου Εκθεσιακού Οργανισμού
Βερολίνου στην Ελλάδα μεταφέρεται η ημερομηνία της ΑSIA FRUIT
LOGISTICA, στις 18 -20.11.2020. Δείτε τα επιπλέον ενημερωτικά
στοιχεία.

Αναβάθμιση
των
ψηφιακών
δεξιοτήτων
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Εκατό (100)
ώρες κατάρτιση, 500 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα
H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
(Κ.Ε.Ε.Ε.),
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει
αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης:
«Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827,
σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
7557/2553/A3/20-11-2018
(ΑΔΑ:ΨΗΛ0465ΧΙ8-Φ52)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.
1062/Β3/212/21-2-2019
(ΑΔΑ:
6ΟΙΑ465ΧΙ8-ΘΤ1)
όμοια Απόφαση Ένταξης Αντικείμενο της Πράξης είναι
η
παροχή
υπηρεσιών
εξατομικευμένης
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 15.000
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των
παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την
απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την
απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των
όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους
κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων
εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις
αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο
απευθύνεται σε 15.000 ωφελούμενους σε όλη τη
χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής
τους. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών
αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις
δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν
πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο
ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που
σταδιακά συντελείται. Αντικείμενο της πράξης είναι η
συμβουλευτική, η κατάρτιση, η πιστοποίηση και
ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των
ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Η
πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Αναλυτικά στοιχεία
για το πρόγραμμα περιέχονται στην ιστοσελίδα :
https://109.uhc . Για τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν
αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη σχετική
φόρμα και τα λοιπά ζητούμενα. Δείτε το κείμενο της
πρόσκλησης
στο
σύνδεσμο:
https://109.uhc.gr/webdocs/5034827_PROSKLISI%20
VFELOUMENOI_109_FINAL.pdf

ψηφιακό ραντεβού και ζωντανή σύνδεση για
κλειδάριθμο από τις Δ.O.Y.
Ψηφιακά και χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται την
ΔΟΥ τους, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι
φορολογούμενοι που θέλουν να πάρουν κλειδάριθμο.
Ειδικότερα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανήγγειλαν χθες
την έναρξη λειτουργίας ψηφιακής πύλης ζωντανής
επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο της
ΑΑΔΕ. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου στο σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202005/dt_14.05.20_0.pdf.
Η εν λόγω υπηρεσία
προσφέρεται μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης του
Δημοσίου Gov.gr, στη διεύθυνση myAADElive.gov.gr
και υποστηρίζεται παραγωγικά από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας
myAADElive
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202005/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ%20ΧΡΗΣΗΣ%20ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ%20myA
ADElive_1_0.pdf . (Πηγή: EBEA e-Newsletter|15.5.20).

Έναρξη λειτουργίας του 6ου κύκλου του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας
του 6ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο οδηγεί στην απονομή
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση Master in Public Management MPM».
Στο Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι
Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και
πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που το πτυχίο
τους έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ),
συναφούς γνωστικού αντικειμένου, και τέλος πτυχιούχοι Ανωτάτων
Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 6ο κύκλο του
ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2020, θα είναι 40. Η
αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής,
παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
έως την Παρασκευή 31/7/2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή
μέσο όρο).
5. Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να
είναι από τον εργασιακό χώρο. Τα έντυπα των συστατικών
επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή
αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται
με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.
7. Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ,
μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες,
μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης,
βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).
8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή
γνώση) ή ανώτερο.
Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύναται
να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα
αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Είναι εφικτή η
πραγματοποίηση διαλέξεων εξ αποστάσεως.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην κα Κεσσοπούλου Έφη, στη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891212,
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.uom.gr και στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mpm@uom.edu.gr
. Οι ώρες
εξυπηρέτησης του κοινού είναι 16.00 – 18.00 μ.μ.

Νέα ιστοσελίδα της ΗΑΕΕ
Ο νέος ιστότοπος, www.haee.gr, παρέχει ευκολότερη πλοήγηση σε
αυτά που παρέχει το HAEE, την εξειδίκευση και τις υπηρεσίες της,
όλες τις τελευταίες επιστημονικές δημοσιεύσεις, τις τελευταίες
ενημερώσεις σχετικά με συνέδρια και εικονικές εκδηλώσεις, καθώς
και ενσωματωμένα κουμπιά κοινωνικών μέσων για το κανάλι
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram και YouTube. Μεταξύ των
νέων δυνατοτήτων, ο ιστότοπος περιέχει μια βελτιωμένη ενότητα
Newsroom και μέσα σε αυτήν μια ολοκαίνουργια θεματική περιοχή
με τίτλο: Προβολές και άρθρα ειδικών.,ενημερωμένες πληροφορίες
και εμπειρογνωμοσύνη μας στον τομέα της οικονομία της ενέργειας.

E-ΕΦΚΑ - Ενεργοποιήθηκε η νέα ηλεκτρονική
υπηρεσία χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας
Ενεργοποιήθηκε η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στη νέα
ηλεκτρονική υπηρεσία, παρέχεται η δυνατότητα
καταχώρησης της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης
εξαίρεσης
από
την
προσκόμιση
αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας. Οι πιστοποιημένοι χρήστες
μπορούν να επιλέγουν στην οθόνη της αίτησης=> Είδος
Ασφαλιστικής Ενημερότητας την επιλογή «Καταχώρηση
Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης» και να προχωρήσουν
σε υποβολή. Εφόσον από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί
στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, διαπιστωθεί
ότι όντως τηρούνται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από την
προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας,
εκτυπώνεται βεβαίωση καταχώρησης της υπεύθυνης
δήλωσης. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο:
https://www.efka.gov.gr/el .

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο #1 Δημόσιο ΑΕΙ
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εδώ και 20 χρόνια
παρέχει αποκλειστικά διαδικτυακές σπουδές.
Οι σπουδές μπορούν να γίνουν από το σπίτι, χωρίς
περιορισμούς χώρου και χρόνου, χωρίς υποχρέωση
φυσικής παρουσίας στην τάξη. Το προπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και
Οργανισμών»
ανταποκρίνεται
στις
ανάγκες
των
σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών σε επαγγέλματα
και δεξιότητες. Αναγνωρίζει τις ραγδαίες εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα στο απαιτητικό περιβάλλον μέσα στο
οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, και εφοδιάζει
τους φοιτητές του με τους δομικούς λίθους του συναφούς,
σύγχρονου και ορθώς προσανατολισμένου επιστημονικού
υπόβαθρου, το οποίο επιτρέπει την αποτελεσματική
προσέγγιση, διοίκηση και διαχείριση των μεταβλητών που
συνθέτουν τον ταραχώδη επιχειρησιακό στίβο. Αποτελεί
ένα από τα δημοφιλέστερα και πλέον καταξιωμένα
προγράμματα του ΕΑΠ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην
ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες,
προκειμένου
να
διευρυνθεί
το
πλαίσιο
των
προσλαμβανουσών, της αναλυτικής ικανότητας αλλά και
της ικανότητας σύνθεσης των φοιτητών του, ώστε να
καταστήσει αυτούς αποτελεσματικούς και αποδοτικούς
στην εκτέλεση των καθηκόντων Διοίκησης. Διαβάστε
περισσότερα
στο
σύνδεσμο:
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/78-dioikisiepixeiriseon-kai-organismon/775-dioikisi-epixeirisewn-kaiorganismwn. Σε ποιους απευθύνεται; Σε φοιτητές οι οποίοι
καλούνται να διαδραματίσουν τον καίριο ρόλο του
συνεκτικού δεσμού μεταξύ του κόσμου των επιχειρήσεων
και του κοινού στο οποίο αυτές απευθύνονται – μέσα
βέβαια σε ένα δυναμικό και ταχέως εξελισσόμενο
περιβάλλον μη ελεγχόμενων μεταβλητών. Στο Πρόγραμμα
ΔΕΟ, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
ή
ισότιμου
ή
αντίστοιχου
τίτλου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής. Διαβάστε περισσότερα στο σύνδεσμο:
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/78-dioikisiepixeiriseon-kai-organismon/775-dioikisi-epixeirisewn-kaiorganismwn.

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
Η Τούρκικη εταιρεία LIDYADESIGN , Acıbadem Mah. Cüneyt Kosal Sok.No:2 K:4 D:12 Acıbadem Üsküdar İstanbul / Türkiye, που
ασχολείται με την παραγωγή μασκών και εξοπλισμού υγείας ζητάει συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις αντίστοιχου ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες: Tel: +90 216 325 33 31 (pbx), +90 216 325 33 32, info@lidyadesign.com , www.lidyadesign.com .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια:
1. Μας ενημερώνει : Επειδή παρουσιάσθηκαν φαινόμενα
εσφαλμένης
πληροφόρησης
για
τα
μέτρα
αντιμετώπισης της επέκτασης του COVID-19 που
ισχύουν στην Βουλγαρία, όσον αφορά τις οδικές
μεταφορές,
την
διακίνηση
προσώπων
και
εμπορευμάτων, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Μέλη
σας όπως αντλούν επίσημη πληροφόρηση από την
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Εξωτερικών:
http://agora.mfa.gr , επιλέγοντας την Βουλγαρία, στην
οποία το Γραφείο μας πραγματοποιεί συνεχείς
αναρτήσεις επικαιροποίησης των μέτρων.
2. Απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με προκηρύξεις κρατικών
διαγωνισμών στη Βουλγαρία – Τεύχος Μαΐου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: econom-sofia@mfa.gr
,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 και την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Έγγραφο με θέμα: Συμφωνία μεταξύ της Telefónica και της
Liberty Global για επίτευξη κοινοπραξίας.
-Έγγραφο με θέμα: Σταδιακά η επιστροφή των πτήσεων
στην Ισπανία λόγω της πανδημίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, μας διαβίβασε παρουσίαση
Powerpoint την οποία απέστειλε στο εν λόγω το Επιμελητήριο
του Ιλινόι σε συνέχεια του εν θέματι webinar το οποίο
παρακολούθησε ο Προιστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Σικάγο,
Δημήτρης Πετρόπουλος. Την παρουσίαση πραγματοποίησαν τα
στελέχη της εταιρείας ταχυμεταφορών UPS Ray Drake, VP,
State Government Affairs, Colleen Dellolio-Coons, Director
International Sales, και Andres Chapa, International Account
Executive.
Για την διευκόλυνσή μας, σταχυολογούν αριθμό εκτιμήσεων της
παρουσίασης.
•
Πτώση 29% στην συνολική πληρότητα αεροπορικών
μεταφορών και 82% στις μεταφορές φορτίου με επιβατικές
πτήσεις – 16.000 αεροσκάφη βρίσκονται καθηλωμένα στο
έδαφος
• 93% αμερικανικών επιχειρήσεων αναμένουν δυσχέρειες στην
εφοδιαστική αλυσίδα, 44% αναμένουν καθυστερήσεις στην
παραγωγή και ελλείψεις στοκ, 40% αναμένουν χειροτέρευση
καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
•
H Amazon σχεδιάζει περιορισμό του facility Fulfillment by
Amazon, με το οποίο συγκεντρώνει σε ειδικά κέντρα διαλογής
προϊόντα πωλητών μέχρι αυτά να πωληθούν. 64% των
πωλητών μέσω Amazon
χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτή την δυνατότητα και ένα 22%
αυτών θα αναζητήσουν νέα κανάλια διανομής και πωλήσεων,
ενδεχομένως πωλώντας κατ’ ευθείαν στον αγοραστή.
•
75% των χρηστών του διαδικτύου στις ΗΠΑ θα αποφύγουν
τα εμπορικά κέντρα κατά την διάρκεια της παρούσας κρίσης
•
Παγκόσμιες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκαν
κατά 23% την εβδομάδα 11 – 18 Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με
την ίδια εβδομάδα πέρυσι.
•
Οι μισές από τις μικρές αμερικανικές επιχειρήσεις
διαβλέπουν αρνητικές εξελίξεις στην δραστηριότητα τους, το
38% παρουσιάζουν μείωση εσόδων, το 1/5 θα προβεί σε μείωση
προσωπικού, ενώ το 25% έχει ανάγκη πρόσβασης σε
χρηματοδότηση.
Για διευκρινίσεις είναι στην διάθεση σας και τηλεφωνικά στο
τηλέφωνο γραφείου +1 312 335 3915 εσωτ. 817 (ώρες Ελλάδας
7 το απόγευμα έως 1 το πρωί) ή στο κινητό +1 773 580 6730
(ώρες Ελλάδας 7 το απόγευμα έως 7 το πρωί). Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σικάγο
(http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312) 867-0464, φαξ: (312) 8673824, e-mail: ecocom-chicago@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι μας ενημερώνει
ότι:
Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της
εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, η Romexpo, ο
μεγαλύτερος
φορέας
διοργάνωσης
εκθέσεων
και
συνεδρίων της Ρουμανίας, ακυρώνει τις κάτωθι
προγραμματισμένες για Μάιο 2020 Διεθνείς Εκθέσεις:
Construct/Ambient Expo (κατασκευές/διακόσμηση)
Romtherm (εξοπλισμός ψύξης/θέρμανσης)
Mobila Expo (Έπιπλα)
Expo Flowers and Garden (ανθοκομία/κηπουρική)
Antique Market I Expo (αντίκες)
Tibco Expo (διακοσμητικά/είδη δώρων/ένδυση)
BioLife & Style (βιολογικά προϊόντα).
Αναμένονται από τους διοργανωτές νέες ημερομηνίες
διεξαγωγής των εν λόγω Εκθέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), email: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48,
021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
Φωτοαντιγραφικού χαρτιού
Η
Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών
Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή μας γνωρίζει ότι, προτίθεται να
επικαιροποιήσει τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για
φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και
ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4. Οι παραπάνω
ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές αναρτήθηκαν στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),www.promitheus.gov.gr ,
στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" προς δημόσια διαβούλευση με
μοναδικό κωδικό
20DIAB000009827. Η υποβολή
σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και
προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα
γίνονται από 15-05-2020 μέχρι τις 3-06-2020 στον ειδικό
χώρο που υπάρχει στις "Διαβουλεύσεις" στην
ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr. Σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και
να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος
είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες
του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, να εξασφαλίζουν
τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα
και τη λειτουργικότητα των προϊόντων και να προσδίδουν
όρους
αειφόρου
ανάπτυξης
και
περιβαλλοντικής
διαχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις. Ταυτόχρονα, στόχος
είναι να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν
εμποδίων και ενίσχυση του υγιή ανταγωνισμού, με
αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των
διαγωνιστικών διαδικασιών και το αμοιβαίο όφελος
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή
αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος
2019-20 στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική
Διοίκηση και Τεχνολογία»
Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς
φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος
201920 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική
Διοίκηση και Τεχνολογία» που οδηγεί στην απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς: Διοίκηση
Logistics (Logistics Management). Διαχείριση Ενέργειας και
Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management).
Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management &
Product Development). Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του
Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και καθηγητές άλλων ΑΕΙ, όπως
και ειδικοί επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία.
Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων τεχνολογικής και
οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και σε άλλους πτυχιούχους
σχετικών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κόστος και
διάρκεια Σπουδών Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών
ακαδημαϊκών εξαμήνων και το τέλος φοίτησης του ΠΜΣ ανέρχεται
στο ποσό των 5.800,00 ευρώ (2.000/α΄ εξάμηνο, 2.000/β΄
εξάμηνο, 1.800/γ΄ εξάμηνο,) και καταβάλλεται στην αρχή κάθε
εξαμήνου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς
σκοπούς μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται στις
εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με απόφαση της Διοίκησης του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
και Απαραίτητα Δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι για την
παρακολούθηση του ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν την αίτησή
τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 27/04/2020
έως τις 12/06/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιομηχανικής
Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και
Δημητρίου 80 (Γραφείο 114, καθημερινά 9:00 - 16:00).
Ενναλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο
υποψηφιότητας και ηλεκτρονικά. Πληροφορίες και παραλαβή
δικαιολογητικών από τη Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής
Διοίκησης & Τεχνολογίας, τηλ. 210-4142111, 210-4142095, 2104142096, 210-4142098 . Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να
ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα μπορούν να
επικοινωνήσουν με τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ ανά ειδίκευση: Διοίκηση
Logistics (Logistics Management) Επικ. Καθηγητής Ι. Γιαννατσής,
τηλ. 210-4142151, email: ggian@unipi.gr . Διαχείριση Ενέργειας
και Περιβάλλοντος ,Αναπλ. Καθηγήτρια Χ. Σιοντόρου, τηλ.: 2104142453, email: csiontor@unipi.gr Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη
Προϊόντων , Επικ. Καθηγητής Π. Ειρηνάκης , τηλ.: 210-4142726,
email: pavlose@unipi.gr
Καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος http://texmaster.unipi.gr /.

Μικρή παράταση και επιπλέον επιλέξιμοι κωδικοί
δραστηριότητας προστίθενται στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2020-2021
Μικρή παράταση και επιπλέον επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας
προστίθενται στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και
Συνεταιρισμών 2020-2021 που ανακοίνωσε η ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ο
Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών),
σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς
Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian
Charities – IOCC. Επιχειρήσεις και συνεταιριστικές μορφές
ενισχύονται με ΔΩΡΕΑ εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών, καθώς και
επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Οι ενδιαφερόμενοι
δηλώνουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας MONO την αίτηση
συμμετοχής
ΕΩΣ
τις
31/05/2020
μέσω
ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
ΑΠΟΣΤΟΛΗ την ενότητα Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ, υποενότητα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,
στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
και
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
(www.mkoapostoli.gr/programma)

Εκθέσεις στην Ελλάδα
85 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία
Πληροφορίες: Site: https://www.helexpo.gr/el
6TH SEREXPO 2020
Πόλη: Σέρρες
Ημερομηνία: 23-27 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες,
Πολιτισμός, Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία,
Κτηνοτροφία
Πληροφορίες:
Site:,
http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα,
εκτυπώσεις, logistics. Πληροφορίες: Site:
www.syskevasia-expo.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα.
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια,
ανακύκλωση.
Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
HEALTH LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: Site: www.chem-ecolink.gr , τηλ:
2108056209,
fax:
2108956209,
e-mail:
info3ek@otenet.gr
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020 .
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου.
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/, τηλ: 211 012 9575
MEAT & GRILL DAYS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 07- 09 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις
πρώτες ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr
DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 07- 09 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
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"18/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ INVENTER ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΦΥ Π.
ΑΞΙΟΥ, ΤΗΛ. 2310005859"
21/5/2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ "EDUCATION AND
TRAINING
STAFF-TRAINNING
COORDINATOR"
ΤΗΛ.
210
3893822
22/5/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
&
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ
ΤΗΛ.2310
381080
22/5/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΑΛΛΑ
ΜΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ)
ΤΗΛ.2310 381080
25/5/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΤΗΛ.2310 381080
25/5/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.2310 381080
"25/05/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 02/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΙΝΟΥ - ΜΠΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, ΤΗΛ. 242804573"
"25/05/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
""ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"",
ΤΗΛ. 2695360606"
"25/05/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΤΗΛ.2695360606"
25/05/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ ΣΣΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2020, ΤΗΛ. 2310962140
26/5/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2310 001045
"26/05/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΛ.2695360606"
26/5/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΛ.2310 381080
27/5/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ.2310 381080
27/5/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ.2310 381080
27/5/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ.2310 381080
"28/05/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "" ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ"" - Α.Δ.
88/2020, ΤΗΛ. 2310381080"
30/5/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΗΛ. 24213 51133
"09/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ""ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)"", ΤΗΛ.2313304461/464"
10/6/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΛ. 210 3483161
12/6/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
5ΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
15
ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΤΗΛ.
210
3483161
3/6/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΚ Νο 22 & 23 ΤΗΛ. 2313 317531

"3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

424 ΓΣΝΕ

424ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 'ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΝΙΟΣ"
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
424ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝΕ
424 ΓΣΝ

ΓΝΒ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
"ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

23/6//2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
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ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ. 2313 323115
7/7/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ
ΤΗΛ.
210 3483161

178

172

•
•

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

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

