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Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων στη Δράση για τον
Covid-19 του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020
Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκδόθηκε το
ακόλουθο Δελτίο Τύπου : Παράταση στην υποβολή των
αιτήσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό
και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα επιδότησής τους από την
Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠαρατείνεται μέχρι τη
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, στις 15.00’ η καταληκτική
προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για
την ενίσχυσή τους από το πρόγραμμα «Διέξοδος» που αφορά
στη χορήγηση μη επιστρεπτέας επιδότησης στις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που
επλήγησαν από τον κορονοϊό. Η παράταση κρίθηκε σκόπιμο να
δοθεί, προκειμένου να ικανοποιηθεί το τεράστιο ενδιαφέρον
των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά κι
επειδή το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
υπερφορτώθηκε από τον πολύ μεγάλο αριθμό των αιτήσεων. Η
παράταση θα είναι τελική και δεν πρόκειται να δοθεί νέα.
Επίσης, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων,
αλλά και της αντιμετώπισης της αδυναμίας εξυπηρέτησής τους
από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, για τη συγκέντρωση
απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών στην αίτηση
ένταξής τους στο πρόγραμμα «Διέξοδος» (πτωχευτικά
πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο), η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι δίνεται η
δυνατότητα να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης, χωρίς
την προσκόμιση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών, αλλά
μόνο με το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης απόκτησής τους
στο Πρωτοδικείο, εφόσον αυτή έχει γίνει μέχρι τις 9 Οκτωβρίου
2020. «Λόγω της βεβαιωμένης αδυναμίας των αρμόδιων
φορέων να ανταποκριθούν στην έγκαιρη έκδοση των
ζητούμενων πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ.
θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή της αίτησης του δικαιούχου
προς τον αρμόδιο φορέα εφόσον αυτή έχει υποβληθεί το
αργότερο στις 9 Οκτωβρίου 2020. Επίσης, η ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων παρατείνεται έως την Δευτέρα 1210-2020 στις 3 μ.μ. λόγω υπερφόρτωσης του πληροφοριακού
συστήματος (ΠΣΚΕ) το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον
μεγάλο αριθμό των αιτήσεων.», αναφέρεται στη σχετική
τροποποιητική
απόφαση.
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Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ –
ΑΝΕΜ). Ηλεκτρονική διεύθυνση, https://kepa-anem.gr
.
Διεύθυνση: Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο Ερμής, 6ο χλμ
Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμη, 570 01 Θεσσαλονίκη. Τηλ.2310
480000,Φαξ. 2310 480003. Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης
του ΕΦΕΠΑΕ: pepkm@e-kepa.gr . Ιστοσελίδα δημοσίευσης
https://bit.ly/3i0EEiL .
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Σε ΦΕΚ το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης το
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), που θα
ακολουθήσει η Ελλάδα μέχρι το 2030 (ΦΕΚ 185 τεύχος Β’
της 29ης Σεπτεμβρίου 2020). Ο Εθνικός σχεδιασμός βάζει
στόχο την μείωση της υγειονομικής ταφής στο 10% μέχρι το
2030 και την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στο τέλος
του 2020. Δείτε το νέο Ε.Σ.Δ.Α. ΕΔΩ. (ΠΗΓΗ: newsletterΤΕΕ/ΤΚΜ Τ.256/08.10.2020).
Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων
απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου
2020.
Με τα υπ΄αριθμ. 68084/31-03-2020 και 99857/27-05-2020
Γενικά Έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κοινοποιήθηκαν οι
διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κοινών Αποφάσεων των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, με τις οποίες παρασχέθηκε παράταση στην
προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους
μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και
επανακαθορίστηκαν οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων ή
εργοδοτών, που εντάσσονται στο πλαίσιο της εν λόγω
παράτασης.
Περαιτέρω,
με
την
υπ’
αριθμ.
Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/25.09.2020
(Φ.Ε.Κ.
4253/τ.Β’/30.09.2020), Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αποφασίστηκε η νέα παράταση της καταβολής των
ασφαλιστικών
εισφορών
περιόδων
απασχόλησης
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021,
στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020
Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’55), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 23 της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’75).
Επισημαίνεται ότι: Η νέα παράταση της προθεσμίας
καταβολής
των
ασφαλιστικών
εισφορών
των
προαναφερόμενων
περιόδων
απασχόλησης
αφορά
επιχειρήσεις ή εργοδότες που πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις, όπως καθορίστηκαν με τις ανωτέρω σχετικές
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Η καταβολή των
ασφαλιστικών
εισφορών
περιόδων
απασχόλησης
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 έως τις
30/04/2021 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό,
κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Επανέναρξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4
του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μας
ενημερώνουν ότι σύμφωνα με την αρ. 66780 ΕΞ 2020/ 30.06.20 (ΦΕΚ 2655 Β), Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ.
Γιώργου Ζαββού και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, λήγει η τρίμηνη αναστολή
λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος την 1η Οκτωβρίου 2020. Συνεπώς οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να
καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία έως την 1η Νοεμβρίου 2020.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην 1η
διαδικτυακή έκθεση FOOD MARKET SHOW 2020”
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του
προγραμματισμού των δράσεων προβολής των αγροτικών της
προϊόντων και της αναγκαιότητας προσαρμογής όλων μας στις
απαιτήσεις της νέας εποχής, έχουν προβεί σε όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στην 1η
διαδικτυακή έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά, FOOD
MARKET SHOW 2020, η οποία διοργανώνεται από την
εταιρεία GREAT EXHIBITIONS, την περίοδο από 8 έως 11
Δεκεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της
παγκόσμιας αγοράς, η φυσική παρουσία σε εκθεσιακά
γεγονότα και η επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς αγοραστές
σταμάτησε απότομα. Η εμπορική δραστηριότητα όμως δεν
σταματά και η ανάγκη για εμπορικές συναντήσεις και
επικοινωνία συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την επαναφορά των live
εκθεσιακών γεγονότων. Οι νέες συνθήκες και η νέα
πραγματικότητα μας οδηγεί σε αναθεωρημένα εργαλεία
προώθησης της γαστρονομίας, των τροφίμων και ποτών και
του παραγωγικού τομέα της Περιφέρειας μας στην παγκόσμια
αγορά. Σκοπός της συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση είναι η
επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη των αγροτικών
ποιοτικών προϊόντων της (τροφίμων και ποτών) στην
παγκόσμια αγορά και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και
διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Η διαδικτυακή
έκθεση, η οποία θα φιλοξενηθεί σε ένα έξυπνο και απόλυτα
λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, θα αποτελέσει το σύγχρονο
και καινοτόμο σημείο συνάντησης των παραγωγών της
Περιφέρειάς μας με τους διεθνείς αγοραστές από τους κλάδους
της οργανωμένης λιανικής, του χονδρεμπορίου, των
ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης. Τα οφέλη για τις
επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας από τη συμμετοχή στην 1η
διαδικτυακή έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών FOOD
MARKET SHOW 2020, είναι τα εξής:
•
Προβολή νέων και καινοτόμων προϊόντων της
μακεδονικής γης σε ένα διευρυμένο διεθνές
αγοραστικό κοινό,
•
Διεύρυνση και ανάπτυξη επαφών με 100.000 και
πλέον αγοραστές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε 4
μέρες,
•
Εμπορικές
B2B
συναντήσεις
με
δυνατότητα
αποστολής δειγμάτων,
•
Προκαθορισμένες συναντήσεις με αγοραστές - κλειδιά
με αγοραστική δύναμη για την προώθηση, διοχέτευση
και απορρόφηση προϊόντων στην αγορά σε
συνεργασία με την εταιρεία Stamegna.
•
Παρουσία στο 1ο εκθεσιακό γεγονός μετά από το κενό
εκθεσιακό έτος 2020 λόγω της νόσου covid-19,
•
Ψηφιακή δικτύωση με επαγγελματίες αγοραστές από
την ασφάλεια του χώρου όλων των εμπλεκόμενων
μερών χωρίς την ανάγκη ταξιδιών.
•
Η πρόταση συνεργασίας από την εταιρεία GREAT
EXHIBITIONS με την ΠΚΜ και το ΠΤΑ ΚΜ για την εν
λόγω ενέργεια περιλαμβάνει:
•
- Ψηφιακό περίπτερο αναβαθμισμένης μορφής με
σήμανση της ΠΚΜ,
•
- Ενσωμάτωση πολλαπλών ψηφιακών θέσεων για την
προβολή των συμμετεχουσών εταιρειών και των
προϊόντων τους μέσω της ΠΚΜ, με σαφή εταιρική
σήμανση,
•
- Ψηφιακά μέσα δικτύωσης με τους επισκέπτες αγοραστές για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία (chat,
video),
•
- Δυνατότητα προκαθορισμού συναντήσεων των
συμμετεχουσών εταιρειών με τους εγγεγραμμένους
αγοραστές μέσω calendar που θα είναι διαθέσιμο όλη
την περίοδο προετοιμασία της έκθεσης,

- Έξι (6) οργανωμένες Β2Β συναντήσεις βάσει της
προϊοντικής κατηγορίας για 16 εταιρείας (dry grocery,
dairy,frozen, snack& confectionery, bio) σε συνεργασία με
την Stamegna,
- Εμφάνιση της ΠΚΜ και του ΠΤΑ ΚΜ ως Χρυσού Χορηγού
(Gold Sponsor) στην αρχική σελίδα της
Έκθεσης.
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη
συμμετοχή της Περιφέρειας στην διαδικτυακή έκθεση,
παρακαλούνται τα μέλη του ΒΕΘ που θα επιθυμούσαν να
προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το ψηφιακό
περίπτερο της Π.Κ.Μ., να δηλώσουν συμμετοχή (βλ.
συνημμένο Έντυπο Δήλωσης) το συντομότερο δυνατό
και όχι αργότερα από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου
2020.
Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας για την διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη:
▪
Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν
διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις,
▪
Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο
συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας
των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,
▪
Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων
Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ,
▪
Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει
σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς
εκθέσεις.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται
συμπληρωμένες
και
υπογεγραμμένες
στα
email:
g.karali@pkm.gov.gr
ή dao@pkm.gov.gr
ή στο fax
2313330044. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση
για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες
δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος
Προβολής Αγροτικών Προϊόντων μπορείτε να απευθύνεστε
στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή,
2313330395 κος Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330391 κα
Χαρίκλεια Τσιαμπαλή.

«Doing Business in... – COVID 19 Challenges and
Opportunities» για τη Γερμανία και την Κορέα
Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού
μετασχηματισμού των υπηρεσιών και εργαλείων της,
συνεχίζει την υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων να
προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν
ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με τα webinars
«Doing Business in... – COVID 19 Challenges and
Opportunities» για τη Γερμανία και την Κορέα, σε
συνεργασία με τις Πρεσβείες μας και τα Γραφεία ΟΕΥ εκεί.
Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες και τις
προκλήσεις της εξαγωγικής δραστηριότητας, εν μέσω
COVID19, σας προσκαλεί στις παρακάτω διαδικτυακές
εκδηλώσεις της:
1. Doing Business in Germany COVID 19
Challenges & Opportunities , 14 Οκτωβρίου 2020,
15.00 ώρα Ελλάδος, 14.00 ώρα Γερμανίας,
διάρκεια μία ώρα και δέκα λεπτά. Γλώσσα:
Αγγλικά
.
Εγγραφές
στο
σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/1862593
998256681486 .
2. Doing Business in South Korea, 21 Οκτωβρίου,
10.00 ώρα Ελλάδος, 16.00 ώρα Κορέας, διάρκεια
μία ώρα και δέκα λεπτά. Γλώσσα: Αγγλικά .
Εγγραφές
στο
σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/4105020
475315166990
Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα προγράμματα των
εν λόγω διαδικτυακών σεμιναρίων “agenda Germany”,
“agenda SK”.
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JEREMIE
Επιχειρήσεων COVID-19 με αύξηση προϋπολογισμού

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
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COVID-19 με
Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Business Angels co-investment
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=6
fund) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και
4&cs=
), με τηνΓιααύξηση
των διαθέσιμωντου
κεφαλαίων
Επενδύσεων.
τη χρηματοδότηση
Ταμείουμεθα
επιπλέον
780 εκατ.
ευρώ, τα πόρων
οποία προέρχονται
από
αξιοποιηθούν
επιστροφές
του
Ταμείου
πόρους
του
Εθνικού
Προγράμματος
Δημοσίων
Χαρτοφυλακίου
JEREMIE
Επενδύσεων
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
91) ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Το JEREMIE ξεκίνησε να
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Η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας
ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ πραγματοποιείται στην διεύθυνση:
https://eservices.yeka.gr/ . Σχετικοί σύνδεσμοι διατίθενται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην διαδικτυακή πύλη
ΟΑΕΔ. Δυνατότητα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα
έχουν μόνο οι εργοδότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο
συνδιασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Υποστήριξη χρηστών:
Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διατίθενται αναλυτικές
οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
(σχετικό αρχείο με τίτλο «Οδηγίες» στην Εισαγωγή εντύπων).
Οι ενδιαφερόμενοι, για θέματα που αφορούν στον τρόπο
πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στους
όρους και προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής καθώς
και για διευκρινίσεις που αφορούν στην εφαρμογή της
σχετικής Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να επικοινωνούν:
1. Με την Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης (Help desk) του
ΣΕΠΕ για θέματα αρμοδιότητάς του (έντυπα Ε3, Ε4, Ε8, Ε9,
Ε10, Ε11), στις περιφερειακές Υπηρεσίες του, στα τηλέφωνα
που
αναγράφονται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.ypakp.gr.
2. Με την Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης (Help desk)
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, για θέματα αρμοδιότητάς
του (έντυπα Ε3, Ε3.1, Ε3.4, Ε5, Ε6 και Ε7), στο τηλέφωνο:
210-9989102 (Δ/νση Μηχανογράφησης) για θέματα τεχνικής
υποστήριξης και στις αρμόδιες Δ/νσεις για θέματα
επιχειρησιακής υποστήριξης (Δευτέρα - Παρασκευή : 8:00 14:00). Όμοια, στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΑΕΔ για θέματα
τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης.
3. Με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της Γ.Γ. Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για θέματα αρμοδιότητάς τους
(έντυπα Ε3.2, Ε3.3), στo τηλέφωνο: 210-5271162.
Για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ
πατήστε
στο
σύνδεσμο:
https://eservices.yeka.gr/(S(zxongndykm5iwtw14jrzhsk1))/logi
n.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx .

Ανακοίνωση Β' κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID-19 με αύξηση προϋπολογισμού
Ανακοινώθηκε ο Β' κύκλος για το Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων
COVID-19
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=64&
cs=), με την αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων με επιπλέον
780 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του
Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με τη
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των δύο
κύκλων του Ταμείου ανέρχονται πλέον σε 1,78 δισ ευρώ. Οι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της χώρας που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο Β' κύκλο του Ταμείου θα πρέπει να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020.
Μέσω του Ταμείου θα αποδοθούν εγγυημένα δάνεια κεφάλαια
κίνησης προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της
χώρας. Σημειώνεται ότι στον Β' κύκλο, στόχος είναι το 75-90%
των νέων δανείων να δοθεί αποκλειστικά σε μεσαίες, μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από τη
πανδημία. Υπολογίζεται ότι το σύνολο των δανείων που θα
δοθούν αθροιστικά και με τους δύο κύκλους έως το τέλος του
χρόνου θα ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ. Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
την
Ελληνική
Αναπτυξιακή
Τράπεζα,
στο
email:
covid.guarantee@etean.com.gr
και στο τηλέφωνο 2107450400, καθώς και με την τράπεζα της επιλογής τους.

-

Πλατφόρμα υποβολής προτάσεων για την επιλογή των
«Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας»
Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής μας ενημερώνει ότι στην
πλατφόρμα υποβολής προτάσεων για την επιλογή των
«Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European
Digital Innovation Hubs – EDIHs) https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/european-digital-innovation-hubs-digitaleurope-programme-0

έχει αναρτηθεί νεώτερη έκδοση των

Συχνών Ερωτήσεων στην οποία έχουν συμπεριληφθεί οι
απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί είτε μέσω
e-mail, είτε μέσω της φόρμας υποβολής ερωτήσεων.

19η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ –
Δημιουργώ – Καινοτομώ»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη ένατη (19η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον σαράντα ενός (41) ερευνητικών έργων/πράξεων
με συνολική δημόσια δαπάνη 20.792.002,73 ευρώ του B' Κύκλου της Δράσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
510,296,900.03 ευρώ και αφορά το σύνολο των 997 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α' και Β' Κύκλου). Ειδικότερα, δημόσια δαπάνη
ύψους 322.223.232,28 ευρώ αντιστοιχεί στα 589 έργα του Α' Κύκλου και δημόσια δαπάνη ύψους 188.073.667,75 ευρώ αντιστοιχεί
στα
408
έργα
του
Β΄
Κύκλου.
Δείτε
τη
σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200930_19h_trop_apof_ent_EDK.PDF .

Ρεκόρ δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης του
ΟΑΕΔ στο 3ο τρίμηνο του 2020
Σύμφωνα με το από 07.10.2020 Δελτίο Τύπου: Περισσότερες
από 8.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου
2020 μέσω των βελτιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης
του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση κατά 142% συγκριτικά με
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες
οικονομικές συνθήκες εξαιτίας των επιπτώσεων της
πανδημίας, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων
επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο και οι 4.700 προσλήψεις που ολοκληρώθηκαν
τον Σεπτέμβριο αποτελούν αριθμό-ρεκόρ σε μηνιαία βάση. Η
ζήτηση των επιχειρήσεων για τις νέες θέσεις εργασίας των
προγραμμάτων απασχόλησης που ενεργοποιήθηκαν το
καλοκαίρι αυξάνεται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς οι
συνολικές αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 32.000. Ο ΟΑΕΔ
υλοποιεί τα παρακάτω 5 ανοικτά προγράμματα 27.100 νέων
θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με ποσοστά
επιχορήγησης από το 60% έως το 90% του μισθού και των
ασφαλιστικών εισφορών:
1.
Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά
Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών
με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830 € για επιδοτούμενους
ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε
«επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση
ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους έως τα 830 € μηνιαία
2.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών με
8.000 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 € μηνιαία
3.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων
έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 15
μηνών, στους εξής κλάδους: 1) Ενέργεια, 2) Βιοεπιστήμες και
Υγεία – Φάρμακα, 3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη –
Κλιματική Αλλαγή, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες, 5) Επιστημονική Έρευνα και
Ανάπτυξη, 6) Μεταποίηση – Βιομηχανία, 7) Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 8) Υλικά – Κατασκευές και
9) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics). Η
επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους έως τα 800 € μηνιαία
4.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων
22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10
μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 €
μηνιαία
5.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς
Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας
12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800 € μηνιαία.
Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω προγράμματα, έχουν
απλουστευτεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν
επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και
πληρωμής, και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος της
επιχορήγησης.
Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους
συμπεριλαμβάνονται
τα
αντίστοιχα
δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό
τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata
.
***
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
***.

Πρόσκληση σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης
στο πλαίσιο του έργου "SMecoMP
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “A
knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to
Boost
SMEs’
Competitiveness”
(SMecoMP),
καλεί
ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, χωρίς κόστος, στο
πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα βιώσιμης
ανάπτυξης και πράσινου επιχειρείν. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά ημερών με τρίωρες συνεδρίες.
Αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα παρουσιάζεται παρακάτω.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 30 Οκτωβρίου και θα
ολοκληρωθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020. Οι διαλέξεις 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. Οι διαλέξεις θα γίνουν
από ακαδημαϊκό προσωπικό και επαγγελματίες συμβούλους
πράσινου επιχειρείν, οι οποίοι θα καλύψουν ένα μεγάλο εύρος
θεμάτων ξεκινώντας από την διαχείριση φυσικών πόρων έως
πράσινη επιχειρηματικότητα. Οι θεματικές ενότητες και το
ακριβές
ημερολόγιο
πρόγραμμα
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Το πρόγραμμα SMecoMP παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη
δυνατότητα
διαδικτυακής
παρακολούθησης
των
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όσους ενδιαφερόμενους δεν
μπορούν λόγο COVID19 να παρακολουθήσουν δια ζώσης το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα λάβουν
ένα μέρος του εκπαιδευτικού υλικού εκτυπωμένο με τη μορφή
σημειώσεων, ενώ θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο
σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης οι συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα λάβουν βεβαιώσεις
συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στην κα. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (τηλ. 2310 539682
εσ.206, email: tzitzinou@sbe.org.gr ).

2ο Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας
2ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
διοργανώνει το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ) σε
συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ,
ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής. Από 7 έως
9 Απριλίου 2021, Θεσσαλονίκη (στους χώρους του
ΚΕΔΕΑ/ΑΠΘ). Η αρχική αποδοχή παρατείνεται μέχρι τις
15/10/2020, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης των τελευταίων
μηνών. Αν δεν είναι εφικτή η δια ζώσης πραγματοποίηση του
συνεδρίου, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις ίδιες
ημερομηνίες μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Πληροφορίες:
https://solarinstitute.gr/ . (Πηγή: Τεύχος 254/24.09.2020 News
Letter TEE/ΤΚΜ).

Προσφορές - Ζητήσεις Συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι
οι αναφερόμενες στο Δελτίο Ζητήσεων - Προσφορών Ιούλιος - Αύγουστος 2020 ελληνικές επιχειρήσεις και
επιχειρήσεις
του
εξωτερικού,
επιθυμούν
να
επικοινωνήσουν
με ελληνικές, προκειμένου
να
συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται στην κάθε
ζήτηση.

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ
Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στα 30 ΙΕΚ ΟΑΕΔ, για το έτος κατάρτισης 2020-21. Οι υποψήφιοι μπορούν να
δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν. Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στην ενότητα «Νέα &
Ανακοινώσεις» στον ιστότοπο του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: Μείωση ενεργειακού κόστους
ενεργοβόρων καταναλωτών: Όροι και προϋποθέσεις για την
υπαγωγή στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων του Ειδικού
Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Ανακοίνωση
του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδας για την αλλαγή ημερομηνίας της εκδήλωσης
με θέμα «Ταμείο ανάκαμψης: Αξιοποίηση και νέο
παραγωγικό μοντέλο»,Digitaltalks 2020

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος σας προσκαλεί σε
ενημερωτική ημερίδα με θέμα: Μείωση ενεργειακού κόστους
ενεργοβόρων καταναλωτών: Όροι και προϋποθέσεις για την
υπαγωγή στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων του Ειδικού
Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), η οποία
θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (ZOOM) ΤΗ Δευτέρα
12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00. Για να παρακολουθήσετε την
Ημερίδα,
πατήστε
στο
σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/81254587332?pwd=YVZxMEdmUEliM
Uk1YktJcFFSVXhRQT09#success
(Εφόσον σας ζητηθεί, ο
κωδικός εισόδου είναι ο «2020»). Παρακαλείσθε θερμά κατά την
είσοδό σας στην τηλεδιάσκεψη να έχετε την κάμερα και τον ήχο
κλειστά. Μόνο 100 θέσεις.

Η εκδήλωση με θέμα «Ταμείο ανάκαμψης: Αξιοποίηση και
νέο παραγωγικό μοντέλο», που είχε προγραμματιστεί για
την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00,
αναβλήθηκε λόγω γενικής βλάβης του δικτύου στην
περιοχή του κέντρου της Αθήνας.Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
18:30. Τη συζήτηση θα μεταδώσει ζωντανά το κανάλι του
ΟΕΕΕ στο You Tube και μέσω της σελίδας του ΟΕΕ στο
Facebook.

22ο ετήσιο φόρουμ «Greece – Looking Ahead with
Confidence»

10ο Συνέδριο & Έκθεση για τη Βιομηχανία των
Εύκαμπτων
και
Εκτυπωμένων
Οργανικών
Ηλεκτρονικών
(εστιάζει
στον
Ψηφιακό
Μετασχηματισμό,
Πράσινη
Ενέργεια,
Φωτισμό,
Ηλεκτροκίνηση, IoT, Φορέσιμες Τεχνολογίες, Έξυπνες
Πόλεις ...)

Το 22ο ετήσιο φόρουμ Capital Link Invest in Greece «Greece –
Looking Ahead with Confidence» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
& Τετάρτη, 15-16 Δεκεμβρίου 2020, ως ψηφιακή εκδήλωση.
Το Φόρουμ διοργανώνεται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης, μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες επενδύσεων
και με την υποστήριξη των κυριότερων Ελληνοαμερικανικών
οργανισμών. Έχει καθιερωθεί ως η κύρια πλατφόρμα για την
ενημέρωση της αμερικανικής επιχειρηματικής και επενδυτικής
κοινότητας σχετικά με την πρόοδο, τις εξελίξεις και τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και των κύριων τομέων
της, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα επιχειρηματικές και
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Με ένα μοναδικό ιστορικό επιτυχίας 22 ετών, το φόρουμ μας
συγκεντρώνει την ελίτ των οικονομικών και επενδυτικών
κοινοτήτων, καθώς και επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς
ηγέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Το φόρουμ
προσελκύει παραδοσιακά πάνω από 1000 ανώτερα στελέχη
από τις αμερικανικές επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και
επενδυτικές κοινότητες, παρέχοντάς τους έναν μοναδικό
συνδυασμό
ευκαιριών
ενημέρωσης,
μάρκετινγκ
και
δικτύωσης.Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:
Victoria Tsoukala, Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, στο
marketing@capitallink.com
Athena Kosmadaki, Marketing & Media Relations στη διεύθυνση
athensoffice@capitallink.com
ή Τηλ (+30) 210 6109800-2.

Το 10ο Συνέδριο & Έκθεση για τη Βιομηχανία των
Εύκαμπτων και Εκτυπωμένων Οργανικών Ηλεκτρονικών
θα πραγματοποιηθεί στις
12-13 Οκτωβρίου 2020,
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα. θα είναι μια Υβριδική
εκδήλωση, που θα συνδυάζει τόσο ζωντανές (On-site) όσο
και Virtual (On-line) παρουσιάσεις και συμμετοχή. Το 10th
Conference & Exhibition θα φέρει σε επαφή Βασικούς
Βιομηχανικούς Παίκτες, Τελικούς Χρήστες, Επιχειρηματίες,
Επενδυτές,
Επιστήμονες
κορυφαίας
κατηγορίας,
Μηχανικούς,
υπεύθυνους
χάραξης
πολιτικής
και
Εκπροσώπους από τις Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς
Αρχές για συζήτηση, δικτύωση και διαμόρφωση της
Στρατηγικής και Πολιτικής για την ενίσχυση της ταχέως
εξελισσόμενης Βιομηχανίας Ελαστικών και Τυπωμένων
Ηλεκτρονικών (FPE) εκατό-δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα
FPEs φέρνουν επανάσταση σε εφαρμογές σε Πράσινη
Ενέργεια, Αυτόνομα Συστήματα Ενέργειας, Φωτισμός,
Ηλεκτρονικά και Επικοινωνίες, Αυτοκίνητο, Έξυπνα Κτήρια,
Έξυπνες Πόλεις, Θερμοκήπια, Ευφυείς Συσκευασίες και
Ασφάλεια, Υγεία, Φορητά, IoT κ.λπ. όλα συμβάλλουν στην
καθαρή, πράσινη και κυκλική οικονομία και στον ψηφιακό
μετασχηματισμό της βιομηχανίας, της οικονομίας και της
κοινωνίας.
Προκαταρτικό
πρόγραμμα:
http://www.ltfn.gr/conference/images/logos_etc/10ce_preli
minary_program.pdf
.
Εγγραφές:
http://www.ltfn.gr/conference/index.php/registration.

Δωρεάν διαδικτυακός κόμβος εκμάθησης «Know How to …in a crisis»
Η Ομάδα EBRD Greece - Advice for Small Businesses, Tηλ: +30 2111064331, e-mail: knowhowgreece@ebrd.com,
www.ebrd.com/knowhow/greece μας ενημερώνει για τον ολοκληρωμένο πλέον διαδικτυακό κόμβο εκμάθησης «Know How to …in a
crisis», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Ως μέρος των προσπαθειών της
EBRD για την υποστήριξη δεκάδων χιλιάδων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), οι οποίες βρέθηκαν
αντιμέτωπες με την πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού και ορμώμενη από τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν από τις
αναπάντεχες εξελίξεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, δημιουργήσαμε έναν διαδικτυακό κόμβο μάθησης διαχείρισης κρίσεων,
τον «Know How to …in a crisis» για την ενδυνάμωση των στελεχών που διοικούν τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίοι χρειάζονται, τώρα
περισσότερο από ποτέ, πρακτική βοήθεια στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, αλλά και κάθε κρίσης. Το πρόγραμμα
αυτό εγκαινιάστηκε στις 28 Μαΐου 2020 ταυτόχρονα σε τριάντα οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιείται η EBRD, παρουσιάζοντας
την πρώτη ενότητα, ενώ είναι πλέον διαθέσιμες και οι πέντε ενότητες που το αποτελούν. Ο διαδικτυακός κόμβος μάθησης «Know
How to …in a crisis» προσφέρει διαδραστική εκπαίδευση, βίντεο από κλαδικούς εμπειρογνώμονες και ζωτικές πληροφορίες σχετικά
με διαθέσιμους πόρους για MME, με τις εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων ΕΥ και PwC να είναι ανάμεσα στους οργανισμούς που
παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες στο πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το διαδικτυακό κόμβο μάθησης στο www.ebrdknowhowacademy.com και να το
παρακολουθήσουν εξ ολοκλήρου δωρεάν. Το πρόγραμμα, το οποίο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, περιλαμβάνει τις πέντε παρακάτω
30λεπτες θεματικές ενότητες, καθώς βιβλιογραφία και εργαλεία που βοηθούν στην πρακτική εφαρμογή των όσων προτείνονται. Οι
πέντε ενότητες είναι οι εξής: 1.
Crisis Management: Your customers and suppliers , 2.
Crisis Management: Financial
management essentials, 3. Crisis Management: Financing your firm, 4. Crisis Management: Your staff: your key asset, 5.
Crisis
Management: Management and leadership challenges
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο προσωπικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ημερίδα με θέμα «Δημιουργικότητα και βιώσιμη
Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Ecofin: Πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό του Ταμείου
Ανάκαμψης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Δημιουργία
βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με
τη χρήση δημιουργικών μεθόδων και διαδικασιών»
(“Create sustainable Innovation in SMEs using creative
methods
and
processes”)
και
ακρωνύμιο
“CreaInnovation”, διοργανώνει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου
2020 και ώρες 12:00 – 16:00 στο ξενοδοχείο
«Mediterranean Palace Hotel» στη Θεσσαλονίκη,
ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Δημιουργικότητα και
Βιώσιμη Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
Το έργο CreaInnovation υλοποιείται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED,
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] - 85% και από
εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ – 15% και έχει ως στόχο την
αύξηση της βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις με τη χρήση δημιουργικών μεθόδων και
διαδικασιών.
Αποτελεί ένα πιλοτικό δοκιμαστικό σχέδιο μεγάλης
κλίμακας το οποίο στοχεύει:
•
Στη βελτίωση της ικανότητας παραγωγής και
διαχείρισης της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις
•
Στην απόκτηση δεξιοτήτων καινοτομίας από το
ανθρώπινο δυναμικό και ενίσχυση της καινοτομικής του
δράσης
•
Στη δημιουργία συνθηκών προώθησης των
συνεργασιών, της αξιοποίησης της συλλογικής ευφυίας
και της δημιουργικής σκέψης
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των
Εθνικών
και
Διακρατικών
«Εργαστηρίων
Δημιουργικότητας και Καινοτομίας» (CreaInnovation Labs)
που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με τη
συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις
είχαν τη δυνατότητα αξιοποίησης ευέλικτων και
καινοτόμων
εργαλείων
για
την
ενίσχυση
της
δημιουργικότητας τους και την παραγωγή βιώσιμων ιδεών
καινοτομίας,
με
στόχο
την
ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και μπορεί να
πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης (για περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς του COVID-19) είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Για
να
συμμετάσχουν
στην
ημερίδα,
οι
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν
τη φόρμα συμμετοχής https://bit.ly/3lc7Nsn μέχρι την
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο στο 2310
498202 ή στο email: mio@certh.gr
(κ. Μαρία
Αποστολίδου, τοπικός εταίρος του έργου CreaInnovation).

Πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό που θα διέπει το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience
Facility, RRF) επιτεύχθηκε στο συμβούλιο των υπουργών
Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin). Στόχος του Ταμείου είναι η
παροχή μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτικής στήριξης για
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις από τις χώρες-μέλη για να
αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 και να
κάνουν πιο ανθεκτικές τις οικονομίες τους μέσα από ένα πακέτο
επιχορηγήσεων 312,5 δισ. ευρώ και δανείων 360 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του συμβουλίου, η πρόταση για τον
κανονισμό με τον οποίο θα δημιουργηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας έχει συζητηθεί εντατικά στο Ecofin τους
τελευταίους μήνες και οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τα
εκκρεμή ζητήματα, όπως αυτό της διακυβέρνησης, των
συστημάτων ελέγχου και των προκλήσεων που πρέπει να
απαντηθούν με τα σχέδια ανάκαμψης των χωρών - μελών. «Η
πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 07.10.2020, θα
μορφοποιηθεί από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων
ως εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η θέση του συμβουλίου θα κατευθύνει την προεδρία στις
διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, τις οποίες η προεδρία
σκοπεύει να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό» αναφέρει η
ανακοίνωση. Σε δήλωσή του, ο Όλαφ Σολτς, ο υπουργός
Οικονομικών της Γερμανίας, που έχει την προεδρία της ΕΕ το
τρέχον εξάμηνο, σημείωσε πως «ως προεδρία, είμαστε πολύ
ευχαριστημένοι ότι υπήρξε συμφωνία των χωρών - μελών για το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Ταμείο είναι στην
καρδιά των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κρίσης της Covid-19. Θα βοηθήσει τις χώρεςμέλη να ανακάμψουν από την κρίση, επενδύοντας στην
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και προετοιμάζοντας τις
οικονομίες τους για το μέλλον. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι
να ολοκληρώσουμε τη νομοθετική διαδικασία με το Κοινοβούλιο
το συντομότερο δυνατό. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο»
τόνισε. (ΠΗΓΗ: Naftemporiki.gr).

Αποφάσεις – Εγύκλιοι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. E. 2153/ΑΔΑ67ΤΖ46ΜΠ3Ζ-Μ76 Ημερομηνία 28
Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3463
Θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη
αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στους όρους
απαλλαγής από ΦΠΑ και ΕΦΚ κατά τον εφοδιασμό
αεροσκαφών με καύσιμα»
Για περισσότερες πληροφορίες: E-Mail : vat-customs@aade.gr
, www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Χανίων
Το Επιμελητήριο Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 4, 73134, Χανιά, Τηλ: 28210 52329, Fax: 28210 28307, E-mail: epimel@chania-cci.gr ,
Website: www.chania-cci.gr) έχοντας πάντα ως βασική του προτεραιότητα τη στήριξη τον Χανιωτών Επιχειρηματιών
συνεργάζεται με των Πολωνικό Οργανισμό Επενδύσεων και Εμπορίου (Polish Investment and Trade Agency) και σας
ενημερώνει, ότι στην Ελλάδα, λειτουργεί Γραφείο Επενδύσεων και Εμπορίου από το 2018 ως αποτέλεσμα του μετασχηματισμού
του Τμήματος Εμπορίου και Επενδύσεων της Πολωνικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, με βάση τα τελευταία μηνύματα
για τον αυξημένο αριθμό ηλεκτρονικών εγκλημάτων που μεταξύ άλλων σχετίζονται και με την πολωνική αγορά, θα θέλαμε να
γνωστοποιήσουμε στα μέλη του Επιμελητηρίου, οδηγίες και χρήσιμους συνδέσμους σχετικές με τη δυνατότητα ελέγχου
αξιοπιστίας των πολωνικών επιχειρήσεων. Προκειμένου οι επιχειρηματίες να αντλούν έγκυρες πληροφορίες και αξιόπιστες
επαφές
σχετικές
με
την
πολωνική
αγορά
μπορούν
να
μεταβούν
στον
παρακάτω
σύνδεσμο.
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx . Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα.
Δείτε τα συνημμένα έγγραφο στους τίτλους:
ZBHAteny_letter: http://chania-cci.gr/newsletter/chrisimes-plirofories/zbhateny_letter/
How to find information about an entrepreneur? http://chania-cci.gr/newsletter/chrisimes-plirofories/how-to-find-information-aboutan-entrepreneur/
PAIH_EXPORT_EN : http://chania-cci.gr/newsletter/chrisimes-plirofories/paih_export_en/ .

Επιχειρηματική Ενημέρωση μέσω του καναλιού στο
YouTube της ΓΣΕΒΕΕ

RFI (Request for Information) με τίτλο: «Εμποτισμένοι
Ξύλινοι Στύλοι».

Όπως μας ενημέρωσε το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονιας
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης
Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωσης της
ΓΣΕΒΕΕ - MIS 5001290 εγκαινιάζει μια σειρά δέκα
επεισοδίων στο κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο YouTube, με
επίκαιρη θεματολογία της Συνομοσπονδίας και των Mελών
της.
Το πρώτο επεισόδιο των #gseveeDialogues σχετίζεται με
την κρίση της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στην μικρή
επιχειρηματικότητα της χώρας και είναι διαθέσιμο στο :
https://www.youtube.com/watch?v=5BERnPNDFtA&feature=
youtu.be .
Το δεύτερο επεισόδιο της σειράς #gseveeDialogues έχει
θέμα την ψηφιακή προσαρμογή των μικρών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα, με αφορμή και την πρόσφατη παρουσίαση της
Έκθεσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στις Μικρές
Επιχειρήσεις» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και είναι διαθέσιμο στο:
https://www.youtube.com/watch?v=3koN1hyFv48 .
Το τρίτο κατά σειρά επεισόδιο της δράσης #gseveeDialogues
έχει ως θέμα την πρόσφατη 24η έρευνα οικονομικού
κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και είναι διαθέσιμο στο:
https://www.youtube.com/watch?v=wuAXjYmPEY4 .
Το
τέταρτο
κατά
σειρά επεισόδιο
της
δράσης
#gseveeDialogues στο κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο YouTube,
έχει ως θέμα τις επιπτώσεις της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή στην Ελλάδα. Η εκπομπή αναλύει την
περίπτωση των ΜμΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
και
είναι
διαθέσιμο
στο
:
https://www.youtube.com/watch?v=by5iZEgBqnY .
Το
πέμπτο κατά
σειρά επεισόδιο της δράσης
#gseveeDialogues έχει ως θέμα την καινοτομία στις ΜμΕ,
τους συνεργατικούς σχηματισμούς και οι προκλήσεις της
νέας εποχής. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης
έξυπνων πρακτικών, τεχνολογίας και συνεργασιών σε ένα
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον;
Είναι
διαθέσιμο
στο
:
https://www.youtube.com/watch?v=bdLcU_O87do
Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο
YouTube στο: https://www.youtube.com/user/gsevee

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) προβαίνει στην διενέργεια RFI
(Request for Information) με τίτλο: «Εμποτισμένοι Ξύλινοι
Στύλοι». Οι ξύλινοι στύλοι καλύπτουν το ~ 90% του εναέριου
δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και συνεπώς θεωρούνται κρίσιμο υλικό.
Λόγω των αυξημένων αναγκών ξύλινων στύλων για τα
επόμενα χρόνια, ο ΔΕΔΔΗΕ στοχεύει στην διεύρυνση της
προμηθευτικής του βάσης προσελκύοντας αλλοδαπούς
προμηθευτές. Το RFI (Request for Information) αποτελεί το
πρώτο βήμα μιας ενδεχόμενης διαδικασίας προμήθειας
τουλάχιστον ~ 300.000 – 400.000 εμποτισμένων ξύλινων
στύλων για τα επόμενα τέσσερα (4) με πέντε (5) χρόνια.
Σκοπός του RFI είναι:
•
Να επικοινωνηθούν στην αγορά οι μελλοντικές
ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η πρόθεση του να επεκτείνει
την προμηθευτική του βάση
•
Η κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών
•
Η αναγνώριση της αγοράς και των βασικών παικτών
της
•
Να τεθούν βασικές ερωτήσεις στους προμηθευτές και
η χρήση των απαντήσεων τους στον σχεδιασμό των
υπολοίπων βημάτων της διαδικασίας προμηθειών.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε στο RFI
παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1.
Ακολουθήστε
τον
σύνδεσμο
https://www.deddie.gr/el/deddie/dimosieuseis/dimosiesdiavouleuseis/emptosimenoi-xilinoi-styloi/ .
2.
Επιλέξτε το επισυναπτόμενα “Impregnated Wooden
Poles RFI.docx” και “PPC GR – 49.pdf” για να κατεβάσετε το
RFI και την προδιαγραφή των ξύλινων στύλων αντίστοιχα.
3.
Εφόσον ολοκληρώσετε το RFI, αποστείλετε το
συμπληρωμένο έγγραφο μέσω email στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις
M.Kondylis@deddie.gr
και
I.Koutsogiannakis@deddie.gr με θέμα “Impregnated Wooden
Poles RFI”
Για ερωτήσεις ή/ και διευκρινίσεις αναφορικά με το RFI
παρακαλώ αποστείλετε email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
M.Kondylis@deddie.gr και I.Koutsogiannakis@deddie.gr .
Η καταληκτική προθεσμία υποβολής του RFI είναι 15.10.2020.
Παρακαλώ σημειώστε πως το παρών RFI αποτελεί ένδειξη
μιας ενδεχόμενης μελλοντικής δραστηριότητας προμήθειας και
δεν δεσμεύει τον ΔΕΔΔΗΕ για την προμήθεια οποιουδήποτε
υλικού. Το παρών RFI δεν αποτελεί μέρος κάποιας
διαδικασίας προεπιλογής ή επιλογής οικονομικών φορέων.

Ζήτηση συνεργασίας από τη Ινδία
Η Ινδική

εταιρεία «Pursuit Industries Pvt Ltd” , η οποία

κατασκευάζει

πλαστικές

και

υφασμάτινες

τσάντες

ενδιαφέρεται να διαθέσει τα προϊόντα της στην ελληνική

Εγχειρίδιο για επενδύσεις και δημιουργία επιχειρήσεων
σε Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών στο Ιράν

αγορά. Πληροφορίες: κος Jiten Partel ,τηλ. +919979489531,
email: plastics@pursuitind.com , web: www.pursuitind.com .

Από το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας του Ιράν στην Αθήνα
(Tel:

Η Ινδική

εταιρεία «Shubh Composites» , η οποία

κατασκευάζει προϊόντα από πολυμερές πλαστικό
plastic

composite(WPC)

ενδιαφέρεται

να

- wood

διαθέσει

τα

021

6741436)

έχει

αποσταλεί

στο

Βιοτεχνικό

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης «Εγχειρίδιο για τις επενδύσεις
στη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών Kish στον Περσικό Κόλπο».
Το εγχειρίδιο είναι στα αγγλικά και

εξηγεί τις διαδικασίες

προϊόντα της στην ελληνική αγορά. Η εταιρία διαθέτει

απόκτησης των απαραίτητων αδειών και προϋποθέσεων για

πιστοποίηση ως κατασκευάστρια πράσινων προϊόντων.

το άνοιγμα μιας επιχείρησης. Το εν λόγω εγχειρίδιο έχει

Δείτε εδώ κατάλογο προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες:

αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr στη

Mob/Whatsapp

email:

διαδρομή: Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις - Εγχειρίδιο για

export@shubhwood.com , Website : www.shubhwood.com

επενδύσεις και δημιουργία επιχειρήσεων σε Ζώνη Ελεύθερων

.

Συναλλαγών στο Ιράν.

:

+917567807567,

Webinar για την πρωτοβουλία "India Cares"
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα (Κλεάνθους 3 , 10674,
Αθήνα,
Τηλ
(Απευθείας):
+30
2107259375,
www.indianembassy.gr ) με σχετικό έγγραφό της προς το ΒΕΘ
μας ενημέρωσε
για την πρωτοβουλία "Ινδία Cares" που
ξεκίνησε από την IRIS, μια εταιρεία Regulatory Technology
(Reg. Tech.), Με έδρα τη Navi Mumbai, παγκόσμια εταιρεία
παροχής προϊόντων λογισμικού για συμμόρφωση, δεδομένα και
αναλυτικά στοιχεία στο χώρο των δομημένων δεδομένων . Η
πρωτοβουλία "India Cares" προτείνει να παρέχεται δωρεάν
λογισμικό σε ευρωπαϊκές MSME. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών
Κινητών Αξιών (ΕΑΚΑΑ) έχει εκδώσει εντολή σε όλες τις
δημόσιες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
οποιωνδήποτε χωρών της ΕΕ να υποβάλλουν τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις τους σε μορφή που ονομάζεται iXBRL
σε
περίπτωση
όλων
των
καταχωρίσεων
που
πραγματοποιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Για τη
δημιουργία αρχείων σε αυτήν τη μορφή συμμόρφωσης με τους
κανονισμούς από τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο στην Ελλάδα απαιτείται λογισμικό (αξίας 20
εκατομμυρίων ευρώ από την IRIS) το οποίο παρέχει το IRIS. Το
λογισμικό θα παρέχεται δωρεάν για το πρώτο έτος κατάθεσης
για τις εταιρείες με ανώτατο όριο αγοράς κάτω των 100
εκατομμυρίων ευρώ από την IRIS μέσω της πρωτοβουλίας
"India Care". Και αν οι εταιρείες επιθυμούν επίσης να κάνουν
χρήση των υπηρεσιών μετατροπής που παρέχονται από το
IRIS, αυτό θα προσφέρεται επίσης χωρίς κόστος στην εταιρεία
για το πρώτο έτος της εντολής. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο εν λόγω έγγραφο «η αξιολόγηση τρίτων είχε κατατάξει το
λογισμικό ως ηγέτης στον τομέα. Αρκετές εταιρείες στην
Ευρώπη
έχουν
ήδη
εγγραφεί
στο
λογισμικό,
συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στο Βέλγιο, την Ισπανία, την
Εσθονία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία και τις Κάτω
Χώρες. Σε περιόδους κρίσεων όπως αυτές, όταν κάθε χώρα
ζητά βοήθεια από κάθε άλλη χώρα για την καταπολέμηση της
πανδημίας Covid-19, εάν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες (especially
small caps) μπορούσαν να εξοικονομήσουν χρήματα, θα
μπορούσε να εξυπηρετηθεί ένας χρήσιμος σκοπός - ότι η Ινδία
ενδιαφέρεται . Σε αυτό το πλαίσιο, το IRIS θα διοργανώσει ένα
διαδικτυακό σεμινάριο για τους δικαιούχους στην Ελλάδα στις 15
Οκτωβρίου 2020, Πέμπτη μεταξύ 11.30. έως 12.45 ώρες (τοπική
ώρα). Στα διαδικτυακά σεμινάρια θα συμμετέχουν επίσης η
Συνομοσπονδία Ινδικών Βιομηχανιών (CII) και η Πρεσβεία της
Ινδίας, Αθήνα. Το πρόγραμμα θα συντονιστεί από την Άγκυτα
Πασάρι του IRIS. Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι: E-mail:
ankita.pasari@irisbusiness.com, Κινητό: +91 9830025456. Οι
εγγραφές για το διαδικτυακό σεμινάριο μπορούν να γίνουν
εύκολα
χρησιμοποιώντας
τον
σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G4zDX7CITzmQ
DW095r2LbQ .

Έκθεση METAL MACHINERY – Νέες ημερομηνίες 5-7
Νοεμβρίου 2021
Εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας στην αγορά, Οι
διοργανωτές με σχετική ανακοίνωσή τους μας ενημέρωσαν ότι
η Έκθεση METAL MACHINERY, που ήταν προγραμματισμένη
να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 13-15 Νοεμβρίου 2020,
μεταφέρεται για τον Νοέμβριο του 2021. Η METAL
MACHINERY, η επαγγελματική έκθεση για τα μηχανήματα και
τις τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου, τον βιομηχανικού
εξοπλισμού και τη βιομηχανική υπεργολαβία, έρχεται για να
παρουσιάσει τις εξελίξεις στη βιομηχανία από τις 5 έως τις 7
Νοέμβριου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN
EXPO. Στόχος αποτελεί η διεξαγωγή μιας διοργάνωσης
αντάξιας των προσδοκιών και των αναγκών της αγοράς, πάντα
με ασφάλεια και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.
Διοργανωτές της έκθεσης είναι οι εταιρείες ROTA AE και
TEXPO AE, με την υποστήριξη του ΣΕΚΕΜ. (Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Εμπόρων και Κατασκευαστών Μηχανημάτων
Επεξεργασίας Μετάλλου – Κοπής – Συγκόλλησης).
Περισσότερες
πληροφορίες:
Τηλ.
2111801801,
www.metalmachinery.gr .

Διαδικτυακό επιχειρηματικό φόρουμ με θέμα «Δυτική
Μακεδονία-Μεγαλόπολη: Μετάβαση στη μεταλιγνιτική
εποχή και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες»
,22
Οκτωβρίου 2020
Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου (08.10.2020):
Η
Enterprise Greece, με σκοπό την προώθηση του Σχεδίου
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική
εποχή, συνδιοργανώνει με την Συντονιστική Επιτροπή για το
Σχέδιο Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) επιχειρηματικό
φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη
22 Οκτωβρίου 2020 με τίτλο «Δυτική ΜακεδονίαΜεγαλόπολη: Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και νέες
επιχειρηματικές ευκαιρίες». Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα
των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι εργασίες του Φόρουμ θα
ξεκινήσουν με σύντομους χαιρετισμούς από τους
Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη, καθώς και
τους Περιφερειάρχες, Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γ. Κασαπίδη,
και Πελοποννήσου, κ. Π. Νίκα. Θα ακολουθήσουν
παρεμβάσεις τόσο από τον Συντονιστή του Σχεδίου Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης, κ. Κ. Μουσουρούλη, τον
Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Γ. Στάσση, όσο
και από τους συμβούλους εκπόνησής του. Το Φόρουμ θα
συνεχιστεί με τη διεξαγωγή παράλληλων κλαδικών
θεματικών ενοτήτων στο δεύτερο μέρος του, που αφορούν
σε επενδύσεις, στην ενέργεια (ΑΠΕ) και την κυκλική
οικονομία, στο Βιώσιμο Τουρισμό, στην Αγροτική Οικονομία,
στην Βιομηχανία-Μεταποίηση και το Εμπόριο, καθώς και
στην Εκπαίδευση, Έρευνα και Τεχνολογία. Στις ενότητες, θα
συμμετέχουν με ομιλίες και παρεμβάσεις τους εκπρόσωποι
από τον επιχειρηματικό κόσμο των περιοχών που αφορά το
Σχέδιο, καθώς και διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής και
πανεπιστημιακής κοινότητας. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα του φόρουμ και τη διαδικασία
εγγραφής,
θα
βρείτε
στον
σύνδεσμο
https://www.econgress.gr/future-econgress/makedoniaforum .

Ματαίωση της Έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2020
Σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές ROTA και t-expo (τηλ.
2111801801), αναφέρουν: Σε συνέχεια της απόφασης για
αναστολή προσωρινά όλων των εκθέσεων, ανακοινώνουμε τη
ματαίωση της διοργάνωσης της έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO
2020 που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί 16-18 Οκτωβρίου
2020 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO. Νέες
ημερομηνίες διοργάνωσης της ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 15-17
Οκτωβρίου 2021.

THE FOURCE'20- The Source of Nature Virtual Trade Fair
Το Γραφείο Εμπορικών Συμβούλων της Πρεσβείας της
Δημοκρατίας της Τουρκίας (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 ενημέρωσε ότι η εμπορική έκθεση THE
FOURCE'20- The Source of Nature Virtual Trade Fair από την
Ένωση Aegean Exporters’ Association on food industry,θα
πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο μεταξύ 23-27 Νοεμβρίου 2020.
Εκθέματα : Ποτά, Κονσερβοποιημένα & διατηρημένα & τουρσί
λαχανικά και φρούτα, γαλακτοκομικά προϊόντα, Αποξηραμένα
φρούτα και ξηροί καρποί, Αποξηραμένα λαχανικά, Φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, Κατεψυγμένα Λαχανικά & Φρούτα,
Μαρμελάδες & μέλι, Κρέας και πουλερικά, Ελαιόλαδο, Άλλα
φυτικά έλαια, Ζυμαρικά, Όσπρια και ελαιούχοι σπόροι, Έτοιμα
γεύματα, Θαλασσινά, Μπαχαρικά & βότανα , σάλτσες &
καρυκεύματα. Για να εγγραφείτε και να συμμετάσχετε ή για να
λάβετε πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο του
FOURCE'20: https://www.thefource.org/ .

Η 7η Athens International Tourism Expo 2020 θα
πραγματοποιηθεί σε Virtual μορφή! Την περίοδο 27
Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 12.00 –
14.00 και 17.00 – 19.00
Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών: Η έντονη
επιθυμία της Ελληνικής τουριστικής αγοράς να
διοργανωθεί η έκθεση την εφετινή δύσκολη χρονιά της
πανδημίας και παράλληλα τα μέτρα κατά της πανδημίας
οδήγησαν τους διοργανωτές στην απόφαση να μην
ακυρωθεί η έκθεση αλλά να γίνει σε Virtual μορφή. Η
ανοδική πορεία που έχει διαγράψει, μέχρι σήμερα η
Έκθεση, θα συνεχιστεί και το 2020 και οι Buyers θα
καλύψουν όλες τις ανάγκες των εκθετών με στόχο τον
τουρισμό του 2021. Στη νέα αυτή virtual μορφή της
Έκθεσης, τα παραδοσιακά stands των Εκθετών θα
δώσουν τη θέση τους στα «Ψηφιακά περίπτερα» και τα
Β2Β Meetings Εκθετών, Buyers και OnLine Επισκεπτών
θα πραγματοποιηθούν μέσω Video Teleconference. Η
δυναμική της Έκθεσης και η μεγάλη επιτυχία των Β2Β
συναντήσεων θα παραμείνει υψηλή. Ήδη στην Έκθεση
συμμετέχουν ως Buyers περισσότερα από 100 κορυφαία
γραφεία του εξωτερικού, από όλες τις αγορές “κλειδιά ”
ενώ οι αιτήσεις για συμμετοχές αυξάνονται συνεχώς.
Πακέτα με πολύ χαμηλές τιμές συμμετοχής έχει
δημιουργήσει η διοργανώτρια εταιρεία Leadertech έτσι
ώστε να δώσει κίνητρο στις τουριστικές επιχειρήσεις να
συμμετέχουν σαν Εκθέτες, να προβληθούν στη διεθνή
αγορά και να πραγματοποιήσουν Β2Β meetings με τους
Buyers με στόχο την υλοποίηση νέων συνεργασιών για
το 2021. «ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ» ΕΚΘΕΤΩΝ Η
διοργάνωση της Έκθεσης, θέλοντας να προβάλλει με
ακόμα πιο σύγχρονο τρόπο τους Εκθέτες, θα προσφέρει
δωρεάν σε όλους τους Εκθέτες της Online πλατφόρμα με
«Ψηφιακά περίπτερα» στα οποία θα έχουν πρόσβαση
τόσο οι Buyers όσο και οι Επισκέπτες από το εξωτερικό.
Στα «Ψηφιακά περίπτερα» ο Εκθέτης θα έχει τη
δυνατότητα να καταχωρήσει: • Λογότυπο, • Εταιρικό
προφίλ, • Εικόνες, φωτογραφίες, • To Video που
επιθυμεί, διάρκειας 60΄΄, • Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
του (σε αρχεία pdf), • Να πραγματοποιήσει Video
Conference .
Οι Εκθέτες μέσω των «Ψηφιακών Περιπτέρων» τους θα
έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν ολοκληρωμένα στη
διεθνή τουριστική αγορά, ενώ μέσω της Online
πλατφόρμας θα μπορούν να πραγματοποιήσουν Β2Β
meetings με τους Buyers αλλά και με τους επαγγελματίες
επισκέπτες από το εξωτερικό, μέσω Teleconference..
Online Διεθνείς Επισκέπτες και Meetings με τους
Εκθέτες. Για την προσέλκυση Επισκεπτών από ξένες
αγορές η διοργάνωση της Έκθεσης έχει ήδη ξεκινήσει να
υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα προώθησης της
Έκθεσης στο εξωτερικό. Ενημερωτικά News Letters
αποστέλλονται σε περισσότερους από 60.000 Tour
Operators, Travel Agencies, MICE και εταιρείες
τουρισμού του εξωτερικού, για να συμμετέχουν, ως
Online επισκέπτες και να πραγματοποιήσουν μέσω
Teleconference τα Β2Β meetings που επιθυμούν με
Εκθέτες της επιλογής τους. Για το λόγο αυτό τo
πρόγραμμα των Β2Β μέσω teleconference, επειδή θα
επεκταθεί
και στους επαγγελματίες της διεθνούς
τουριστικής αγοράς, θα παραμείνει ανοικτό από 27
Νοεμβρίου έως και 4 Δεκεμβρίου και ώρες 12.00 – 14.00
και 17.00 – 19.00. Ήδη πλειάδα τουριστικών γραφείων,
από όλους τους κλάδους τουρισμού και από διάφορες
αγορές έχει πραγματοποιήσει εγγραφή και θα συμμετέχει
στα meetings με τους Εκθέτες.
Η 7η Athens International Tourism Expo 2020, σε Virtual
μορφή, θα πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, με την
Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, Υπουργείου
Πολιτισμού και με την στήριξη του ΕΟΤ. Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://aite.gr/el/ .

Βασικές Πληροφορίες για τη Συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Business Innovation Greece
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει
τις επιχειρήσεις για τη δυνατότητα που έχουν να συμμετάσχουν
στο Πρόγραμμα Business Innovation Greece. Το πρόγραμμα
Business Innovation Greece είναι μέρος των ΕΕΑ & Norway
Grants (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ή ΕΟΧ), 2014-2021 και
προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη
του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας, με απώτερο
σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων
στον ΕΟΧ και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ 15
χωρών της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και των
Δωρητριών Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία). Το
πρόγραμμα στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων που θα
αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των
ελληνικών επιχειρήσεων και θα φέρουν περισσότερη καινοτομία
σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Συγκεκριμένα, το
πρόγραμμα προσφέρει:
•
Χρηματοδότηση (μη επιστρεπτέα κονδύλια) για τη
στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα.
•
Ευκαιρίες συνεργασίας – πρόσβαση σε νέα τεχνογνωσία
και Σύγχρονη τεχνολογία.
•
Δικτύωση και σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity
building).
•
Απλοποιημένη διαδικασία αίτησης και επιλογή των
έργων για χρηματοδότηση μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και
διαγωνισμού.
Υπεύθυνος διαχειριστής προγράμματος είναι ο οργανισμός
Innovation Norway, ο οποίος λειτουργεί χωρίς κανέναν ελληνικό
ενδιάμεσο φορέα. Το Πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην
καινοτομία, καθώς αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
αύξηση της αποδοτικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας μιας
επιχείρησης. Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για
επιχορήγηση από 200.000€ έως και 1.500.000€ ανά έργο. Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα
ποσά, από 50.000€ έως 200.000€ ανά έργο. Να σημειωθεί ότι
μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από
κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια πρόσκληση. Κατά κανόνα, μια
μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση περίπου
ίση με το 50% του συνολικού κόστους υλοποίησης του έργου, ενώ
μια μεγάλη επιχείρηση θα λάβει μικρότερη χρηματοδότηση. Το
ύψος της χρηματοδότησης προσδιορίζεται κατά περίπτωση,
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου και
την τοποθεσία του στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα προσφέρει
χρηματοδότηση σε συμφωνία με τον Γενικό Κανονισμό
Απαλλαγής κατά Κατηγορία (GBER*). Ο Innovation Norway θα
καθορίσει το τελικό ποσοστό επιχορήγησης λαμβάνοντας επίσης
υπόψη παράγοντες όπως η οικονομική απόδοση της επιχείρησης,
η κερδοφορία του έργου και των αποτελεσμάτων του, καθώς και
τον βαθμό αναγκαιότητας της επιχορήγησης ώστε να υλοποιηθεί
το έργο. Ως εκ τούτου, το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης και
ποσό επιχορήγησης θα υπολογίζονται κατά περίπτωση και δεν
είναι προκαθορισμένα.
Οι τομείς που μπορούν να
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, είναι οι εξής:
1.
Πράσινη Καινοτομία στη βιομηχανία – «Μείωση και
επαναχρησιμοποίηση»
2.
Γαλάζια Ανάπτυξη
3.
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ /
ICT)Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το
συνημμένο αρχείο και να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του
Προγράμματος:
https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation
e-mail επικοινωνίας: GR.innovation@innovationnorway.no

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΛΓΙΟ

ΡΩΣΙΑ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων ΒέλγιοΣεπτέμβριος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58) , τηλ.
003225455506,
Email: ecocom-brussels@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: Ενημερωτικό
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που
συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τους μήνες ΑύγουστοΣεπτέμβριο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocommoscow@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε δελτίο
τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη
Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.12/2020 από 5η τ.μ.. .
Σημειώνεται ότι το δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή
πύλη
AGORA,
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72263 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο, απέστειλε:
-Έγγραφο με θέμα: «Μεταβατική πολιτική εμπορικής άμυνας
του Ηνωμένου Βασιλείου: Ανακοίνωση απόφασης μέτρων
διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων
προϊόντων
χάλυβα
–
Εφαρμογή
δασμολογικών
ποσοστώσεων από 1/1/2021 έως 30/6/2021». Τα παραπάνω
περιγράφονται στο σύνδεσμο:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/923046/steelsafeguards-notice-determination-202006.pdf .
-Έγγραφο με θέμα: «Εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία
προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. από 1/1/21 στα οποία
επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης».
-Έγγραφο με θέμα: «Εμπόριο ελεγχόμενων φαρμάκων και
πρόδρομων χημικών ουσιών με το Ηνωμένο Βασίλειο».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Λονδίνο (www.agora.mfa.gr/gb66 ), τηλ. +44 (0)
2077278860,
e-mail: ecocom.london@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: Το 2020 παραμένει το
χειρότερο έτος για τον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία:
κατάργηση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού
Ιmserso.
Tο εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη
διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/72308 .
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 .

Πακέτο ρύθμιση οφειλών για τα χρέη
‘Ενα νέο πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών οφειλών, με το
οποίο το κράτος τείνει “χείρα βοηθείας” σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, παρέχοντας πολύ σημαντικές διευκολύνσεις
για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους ανακοίνωσε ο
Υπουργός Οικονομικων στις 08.10.2020.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
1ον. Νέα ρύθμιση για την εξόφληση τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου –
Ιουνίου 2020. 2ον. Αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης
για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεν
μπόρεσαν να πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισής τους και
την έχασαν το διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020. 3ον.
Ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών που
προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου.
Αναλυτικά, προχωράμε στις ακόλουθες
παρεμβάσεις δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών:
1η Παρέμβαση: Θεσμοθετείται μια νέα ρύθμιση, η οποία
αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν
οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού και δίνει τη
δυνατότητα να εντάξουν σε αυτή όλες τις αρρύθμιστες
οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες
δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020,
με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Οι οφειλές αυτές, που τελούν
σε αναστολή έως τις 30 Απριλίου 2021, μπορούν να
ρυθμιστούν, από τον Μάιο του 2021, σε 12 δόσεις άτοκα ή
σε 24 δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, της τάξεως του
2,5%.
Παράλληλα,
υπενθυμίζουμε
ότι
όλοι
οι
φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην
πάγια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων, για όλες τις τρέχουσες
αρρύθμιστες οφειλές τους.
Αλλά και πληττόμενοι από την πανδημία φορολογούμενοι, οι
οποίοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους, και τους δόθηκε
αναστολή πληρωμής έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις δόσεις
Μαρτίου έως Ιουνίου 2020, θα στηριχθούν. Οι δόσεις που
δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021
και μετά, στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.2η
Παρέμβαση: Όλοι όσοι έχουν πληγεί οικονομικά από την
πανδημία και έχασαν, για οποιονδήποτε λόγο ρύθμιση
τμηματικής καταβολής οφειλών ή εξωδικαστικού μηχανισμού
στο διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να
συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τη ρύθμιση από τον
Οκτώβριο του 2020. Η ρύθμιση αυτή αναβιώνει με όλα τα
ευεργετήματά της και οι δόσεις που δεν κατέβαλαν θα
προστεθούν ως υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση.
Επίσης, όλοι όσοι έχασαν τη ρύθμισή τους από την 1η
Νοεμβρίου 2019 και μετά, και στους οποίους απαγορεύεται
να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους, αποκτούν πλέον τη
δυνατότητα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48
δόσεων.
3η Παρέμβαση: Οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, που
προέκυψαν από καταπτώσεις δανείων τα οποία
χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,
μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 μηνιαίες δόσεις, με
κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις
και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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12/10/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΤΩΝ
ΤΗΛ.2343053206

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

33 Μ/Κ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΑΛΕΣΤΑ
ΛΟΥΚΑ"
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14/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΛ. 210651691

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

584

14/10/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
"ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΒΕΛΤΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ " ΤΗΛ. 2313 318321

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

580

15/10/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΕΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΙ
ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ.23210 95108-ΕΣΩΤ 5108
16/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ.2131313261

10ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

570

16/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΗΛ. 2313327864

4Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

571

16/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΛ.2410993505

563

19/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2020
19/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΛ. 2313 308154

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

19/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΚΟΣΙ
ΠΕΝΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛ.2310 510183
20/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛ. 26953 60606
20/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ.
2313
320561

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

540

20/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΛ.2313320528

3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

572

20/10/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.2106551519
22/10/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ.2313320528

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

22/10/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΤΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΛ. 2310472603

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΟΛΕΜΟΥ

568

576

582

577

564

538

569

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΝΩΠΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ
ΔΙΑΔΚΑΛΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

23/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
"TECHNICAL
REFRESH
OF
BALKANS
IT
INFRASTRUCTURE" ΤΗΛ.3227076734
23/10/2020
ΠΡΟΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "NOTIFICATION
OF INTENT TO ISSUE AN IFIB FOR VEHICLE FOR THE JOINT
WARFARE
CENTRE
TRANSPORTATION
BRANCH"
ΤΗΛ.3227076734

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

557

23/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ "PASSIVE NETWORK STRUCTURED CALBING FOR THE
TACHNICAL FACILITIES AT THE NCI AGANCY THE HAGUE"
ΤΗΛ. 3227076734

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

575

29/10/2020
ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
"
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ " ΤΗΛ. 213 1374606/1081

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

553

29/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
FLEECE
ΥΠΞΚΩΝ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΛ.2103483161

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΞΚΩΝ
ΚΑΙ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

554

29/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

544

29/10/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ.2462350311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

541

02/11/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
"ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" ΤΗΛ. 2651007982

574

03/11/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ
ΤΗΛ. 2331032402

560

05/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MANGA ΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

573

06/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΤΕΚΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

579

9/11/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.210 87050010

583

9/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

546

551

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Α΄

ΣΥΝΑΨΗ
ΟΠΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΥΛΩΝ

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΑΣΔΥΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

10/11/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.
2313 327824
12/11/2020
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

581

18/11/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΝΕΦΡΩΝ ΤΗΛ. 2313 323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

559

20/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΘΕΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΚΑΙ
DVD
ΚΑΙ
CD
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2103223801

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

566

10/12/2020 ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
ΤΟΥ
ΝΑΤΟ
ΜΕ
ΘΕΜΑ
"PROVISION
OF
TRANSPORT CORE SERVICES (TCS)" ΤΗΛ.2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

585

578

•
•

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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.

