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ΒΕΘ προς Σταϊκούρα: Στηρίξτε τις ΜμΕ πριν βάλουν λουκέτο - Εκδόθηκαν 5.323 διαταγές πληρωμής στο
εννεάμηνο
Υπερτριπλάσιες διαταγές πληρωμής για επιχειρήσεις, καταδεικνύοντας τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία βρίσκονται,
εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης μέχρι το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους έναντι του 2019. Συγκεκριμένα
εκδόθηκαν 5.323 διαταγές πληρωμής έναντι 1.630 στο σύνολο του 2019. Την ίδια ώρα κατά το εννεάμηνο του 2021
πραγματοποιήθηκαν 378 πλειστηριασμοί και κατασχέσεις, 134 πτωχεύσεις και 1.491 προσημειώσεις. Τα εν λόγω στοιχεία επικαλείται
ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης σε επιστολή του προς τον υπουργό
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, με την οποία ζητά τη στήριξη, με νέα μέτρα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των
νοικοκυριών, που εξακολουθούν να βιώνουν, έντονους, τους κλειδωνισμούς, που προκάλεσε ο κορωνοϊός. «Οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, από την εποχή των μνημονίων και μετέπειτα της υγειονομικής κρίσης της covid-19, έχουν συσσωρεύσει υποχρεώσεις
και προβλήματα που είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν. Η νέα επιδείνωση του παγκόσμιου οικονομικού κλίματος με τις πρωτόγνωρες
ανατιμήσεις στην ενέργεια (κυρίως φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα) πυροδοτούν νέο κύκλο ανατιμήσεων πρώτων υλών και
παραγόμενων προϊόντων, αύξηση του πληθωρισμού και γενικότερα επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας κυρίως των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, που η ανάπτυξη δειλά-δειλά είχε κάνει την εμφάνιση της, κινδυνεύουν οι
επιχειρήσεις μας να βρεθούν εκ νέου στο ναδίρ» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραμμίζοντας πως «εκείνο που δεν
αμφισβητείται και αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τις ΜμΕ είναι η δυσκολία πρόσβασης τους στον τραπεζικό δανεισμό. Το 85% των
επιχειρήσεων, για γνωστούς σε όλους μας λόγους, δεν έχει καμία πρόσβαση στις τράπεζες με ότι αυτό σημαίνει για τις εν λόγω
επιχειρήσεις». «Έχοντας αυτά τα δεδομένα, θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουν το οριστικό κλείσιμο οι
προαναφερόμενες επιχειρήσεις είναι να στηριχτούν από την κυβέρνηση με γενναία μέτρα. Τα προβλήματα τους δεν λύνονται με
αναβολές των υποχρεώσεών τους που συσσωρεύονται παρά μόνο με απαλλαγές. Αίτημα του επιμελητηριακού κόσμου, αλλά και
ευρωπαϊκών χωρών, είναι η διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους. Η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους της οικονομίας εκτιμούμε ότι
αποτελεί εξίσου μεγάλο πρόβλημα με τη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Αν δεν διαγραφεί ένα ποσοστό του ιδιωτικού χρέους που
προέκυψε στα χρόνια της πανδημίας αλλά και πριν από την πανδημία, στα χρόνια των μνημονίων, τότε κινδυνεύουν να χαθούν υγιείς
και βιώσιμες επιχειρήσεις εξαιτίας μιας κρίσης που δεν μπορούσε να προβλεφθεί από κανένα. Μέτρα όπως η αναστολή του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στην αύξηση των τιμών της ενέργειας για το διάστημα της κρίσης, η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% για
το ίδιο διάστημα, ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης που είναι απαραίτητα για τα νοικοκυριά καθώς
και η προστασία των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελέσουν το μπούσουλα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
κρίσης» καταλήγει η επιστολή.Σημειώνεται πως το ΒΕΘ επισυνάπτει στην επιστολή του πίνακα των πτωχεύσεων, διαταγών
πληρωμής, προσημειώσεων και πλειστηριασμών και κατασχέσεων, ανά έτος, από το 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, που
καταδεικνύουν το πρόβλημα ειδικότερα για την περιοχή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
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2019
300
1630
1718
626
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334
1504
1610
549
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134
5323
1491
378

Πύργος Ελέγχου στον ΕΦΚΑ για την παρακολούθηση των συντάξεων
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (21.10.2021) : Σε
πλήρη λειτουργία τέθηκε ο Πύργος Ελέγχου στον ΕΦΚΑ, ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμών συντάξεων
αλλά και εκείνων που εκδίδονται καθημερινά από τις διευθύνσεις απονομών του Οργανισμού. Το νέο ψηφιακό σύστημα είναι
εγκατεστημένο στο «πράσινο κτίριο» του ΕΦΚΑ στη Λ. Κηφισίας και παρουσιάστηκε σήμερα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνο Τσακλόγλου και στη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου. Ο Πύργος Ελέγχου αναβαθμίζει συνολικά τον ΕΦΚΑ και επιτρέπει στη Διοίκηση, την Γενική
Διεύθυνση Συντάξεων και στους διευθυντές των δομών απονομής σε όλη την Ελλάδα να έχουν άμεση πληροφόρηση, 24ώρες το
24ωρο και σε πραγματικό χρόνο για όλα τα δεδομένα που αφορούν: Το πλήθος των εκκρεμών συντάξεων τόσο συνολικά όσο και ανά τ.
Ταμείο καθώς και ανά κατηγορία αιτήσεων (γήρατος, αναπηρίας κ.λπ.), Το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά τ. Ταμείο και
ανά ημέρα, μήνα, έτος κ.λπ., Το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά Περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα, Το πλήθος των συντάξεων
που εκδόθηκαν ανά διεύθυνση αλλά και ανά εισηγητή. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο των διευθύνσεων
απονομής, προκύπτουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις εκδοθείσες συντάξεις τόσο ανά διεύθυνση, όσο και ανά εισηγητή. Είναι
χαρακτηριστικό πως 25% των υπαλλήλων εκδίδουν έως 2 συντάξεις ο καθένας τον μήνα, ενώ το καλύτερο 25% των υπαλλήλων
εκδίδουν από 45 συντάξεις ο καθένας τον μήνα. Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση.

Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021 ΟΑΕΔ
Συνεχίζεται η συμμετοχή βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων
Αναρτήθηκαν την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Αποκλειομένων και Παρόχων ΒιβλιοπωλείωνΕκδοτικών Οίκων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αύριο, Τρίτη 19 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Συνολικά έχουν εκδοθεί
180.000 επιταγές αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.600.000€, ενώ 544 βιβλιοπωλεία
και εκδοτικοί οίκοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, σημειώνοντας αύξηση κατά 22% συγκριτικά με το προηγούμενο πρόγραμμα.
Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να
αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων, με εξαίρεση τα
σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς
δημόσιους φορείς), με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εκτός από τα ξενόγλωσσα).
Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να
υποβάλουν σχετικές αιτήσεις από την 19.10.2021 έως την 18.11.2021. Η υποβολή αιτήσεων από τους παρόχους γίνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του
TAXISnet (εφόσον ο πάροχος έχει μόνο έδρα) ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ (εφόσον ο
πάροχος έχει και υποκαταστήματα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-epitagon-agoras-biblion
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές→ Πάροχοι επιταγών αγοράς
βιβλίων
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.oaed.gr/deltia-bivlion

Ρύθμιση οφειλών ν.4611/19 - Επανυπολογισμός οφειλών
Εκδόθηκε η εγκύκλιος 56/12.10.2021 του e-ΕΦΚΑ με θέμα: Ρύθμιση οφειλών
ν.4611/19 - Επανυπολογισμός οφειλών, με την οποία ο Οργανισμός
εναρμονίζεται πλήρως στις νέες διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4826/2201. Με
τις νέες διατάξεις του αρθ. 87 του ν. 4826/21 ορίζεται ότι οι οφειλέτες που
υπάγονται στη ρύθμιση οφειλής του ν. 4611/19, έχοντας επιλέξει
επανυπολογισμό της οφειλής τους, διατηρούν τον ως άνω επανυπολογισμό και
μετά την απώλεια της ρύθμισης. Δείτε εδώ το κείμενο της εγκυκλίου.

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

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για το
νέο πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης
στο υπολογιστικό νέφος σε συνεργασία
ΟΑΕΔ - Amazon Web Services
Δελτίο Τύπου. Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 21
Οκτωβρίου 2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr οι προσωρινοί πίνακες
επιτυχόντων και αποκλειομένων του
διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης
«AWS Cloud Practitioner Essentials».
Η
κατάρτιση
των
πινάκων
πραγματοποιήθηκε
κατά
σειρά
προτεραιότητας
και
με
βάση
τα
προβλεπόμενα κριτήρια. Οι υποψήφιοι
καταρτιζόμενοι, που αιτήθηκαν συμμετοχή,
έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση
κατά των αποτελεσμάτων από την Πέμπτη
21 Οκτωβρίου ώρα 16:00, μέχρι και την
Τρίτη 26 Οκτωβρίου ώρα 16:00.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά
με
τους
προσωπικούς
κωδικούς πρόσβασης TaxisNet στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/e-services
Οι υποψήφιοι που καταθέτουν ηλεκτρονική
ένσταση οφείλουν να αναφέρουν το λόγο
της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους
ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με
ηλεκτρονική
σάρωση
δικαιολογητικά
αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους
όρους
της
δημόσιας
πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ενστάσεις που
δεν
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
δεν
εξετάζονται.
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους
ανέργους από την Amazon Web Services,
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, θα υλοποιηθεί μέσω του
επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την
Ελλάδα OTE Academy (Amazon Training
Partner)
και περιλαμβάνει διαδικτυακή
σύγχρονη κατάρτιση διάρκειας 8 ωρών, με
στόχο οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν
βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε
τεχνολογίες cloud services.

Επιπλέον 3.412 μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσονται στην Δράση «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ »– 192 εκατ. ευρώ οι
διατιθέμενοι πόροι
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Δελτίο Τύπου 19.10.2021
Σε συνέχεια των ενεργειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για απρόσκοπτη ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
που επλήγησαν από τον Covid-19, υπεγράφη η ένταξη 3.412 επιπλέον ΜμΕ εστίασης στην Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης
σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Με την Απόφαση αυτή (8η κατά σειρά) διατίθενται στις επιχειρήσεις πρόσθετοι πόροι 26,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικά διατιθέμενοι
πόροι ανέρχονται πλέον στα 192 εκατ. ευρώ.
Ο αριθμός των μέχρι σήμερα ενταγμένων επιχειρήσεων εστίασης ανέρχεται στις 20.603 επιχειρήσεις, με την διαδικασία της
αξιολόγησης να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
Σημαντικός είναι ο ρυθμός προόδου των χρηματοδοτήσεων, καθώς το ποσό που ήδη έχει εκταμιευτεί προς τις δικαιούχες επιχειρήσεις
υπερβαίνει τα 163 εκατ. ευρώ.
Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του αρμόδιου
Υφυπουργού, κ. Γιάννη Τσακίρη και του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ&ΤΣ, κ. Γιώργου Ζερβού, είναι η
στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ και η ομαλότερη ένταξή τους στην μετά Covid-19 εποχή και πραγματικότητα.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους.

Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

Εκδόθηκε η εγκύκλιος 58 του e-ΕΦΚΑ με θέμα « Καταβολή
σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών». Κοινοποιείται
το με Αρ. Πρωτ. Φ80000/Δ17/55277/10480/27.07.2021 έγγραφο
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το
οποίο παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 259 και 260 του ν. 4798/2021 περί
καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ.

AFFA 2002: Η βράβευση της ελληνικής παραγωγής
τροφίμου
Τα Athens Fine Food Awards διοργανώνονται για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά από την ΕΞΠΟΤΡΟΦ και αποτελούν τη
σημαντικότερη διοργάνωση αξιολόγησης και απονομής
βραβείων ποιότητας για το ελληνικό τρόφιμο. Η διαδικασία
υποβολής συμμετοχών ξεκινά στις 25 Οκτωβρίου και
ολοκληρώνεται στις 13 Δεκεμβρίου του 2021. Η αξιολόγηση θα
διενεργηθεί τον Ιανουάριο του 2022 ενώ τα αποτελέσματα και τα
βραβεία θα ανακοινωθούν στη διάρκεια της 8ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ
στις 4-6 Φεβρουαρίου 2022
Οι παραγωγοί από ολόκληρη τη χώρα μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή με όσα προϊόντα επιθυμούν και να συμμετέχουν στη
διαδικασία αξιολόγησης από ειδική επιτροπή επαγγελματιών. Η
υψηλού κύρους και εμπειρίας κριτική επιτροπή αποτελείται από
σημαντικούς σεφ, οινοχόους, σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας,
επαγγελματίες
της
χονδρικής,
κριτές
ελαιόλαδου,
δημοσιογράφους γεύσης, f&b managers και άλλους
επαγγελματίες στον χώρο του τροφίμου, και αποτελεί εχέγγυο
για την αξιοπιστία της αξιόλογης.
Με συνέπεια, επαγγελματισμό, διαφάνεια, πάθος και
πραγματικό όραμα για την εξέλιξη των τυποποιημένων
προϊόντων των μικρών παραγωγών, σχεδιάσαμε και
υλοποιήσαμε έναν διαγωνισμό υψηλών προδιαγραφών που τον
καθιστούν μοναδικό.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Τηλ: +30 2109610135 email: contact@affa.gr site: https://affa.gr/

Αγώνας Βουνού «6ος ΣΥΖΑΘΛΟΣ» -28/10/2021
Ο Σύλλογος «ΣΥΖΩΗ» προκηρύσσει και διοργανώνει την
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, τον αγώνα βουνού «Σύζαθλο»
για 6η συνεχή χρονιά με σκοπό να αποτελέσει για άλλη μια
φορά η συμμετοχή των δρομέων ευκαιρία για άθληση,
ψυχαγωγία, συναδελφικότητα, επαφή με τη φύση και
παράλληλα να αποτελέσει δυναμική και ουσιαστική πράξη
προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.
Στον αγώνα περιλαμβάνονται τρεις διαδρομές, 5, 15 και 27
χιλιομέτρων σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια μοναδικής
ομορφιάς στο πανέμορφο δάσος του «Σέϊχ Σου», βασικού
πνεύμονα της Θεσσαλονίκης.
Ο 6ος Σύζαθλος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το προτεινόμενο
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υγειονομικό
πρωτόκολλο.
Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις τρέχουσες ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ της ΓΓΑ:
-

Δρομείς (18 ετών και άνω) : PCR εντός 72 ωρών ή rapid
test εντός 48 ωρών ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
πιστοποιητικό νόσησης
Δρομείς έως και 17 ετών: επίδειξη self test εντός 24
ωρών πριν τον αγώνα (συστήνεται την ημέρα του αγώνα)
ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης.

Η συμμετοχή στον αγώνα και η παραλαβή του αγωνιστικού
πακέτου συνδυάζεται με δωρεά από τους ενδιαφερόμενους
προς τον Σύλλογο:
10 ευρώ για τη διαδρομή 5 χλμ (8 ευρώ για παιδιά έως 10
ετών / δωρεάν για ΑμεΑ)
15 ευρώ για τη διαδρομή 15 χλμ
20 ευρώ για τη διαδρομή 27 χλμ
Το αγωνιστικό πακέτο περιλαμβάνει:
·
Αθλητική τεχνική μπλούζα
·
Τον αριθμό συμμετοχής του αθλητή (με το όνομά του)
·
Chip χρονομέτρησης
·
Μετάλλιο
·
Τροφοδοσία και υποστήριξη στη διάρκεια και στη λήξη
του αγώνα
·
Έπαινος για τη συμμετοχή του (ηλεκτρονικά)
·
Φωτογραφικά στιγμιότυπα του αγώνα (ηλεκτρονικά)
Εγγραφές έως Κυριακή 14/11/2021.
Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής:
Τηλ: 2310460777 URL: https://bit.ly/syzathlos21 , fb: Συζωή

ΓΕΦΥΡΑ 2 – Παράταση έως 31.12.2021 για τη
ρύθμιση δανείων
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπουργείου Οικονομικών με έγγραφό της μας
ενημερώνει ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι
επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει έγκριση της
επιδότησης, μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση με την
τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου, ώστε να ρυθμίσουν
τα δάνεια τους και στη συνέχεια θα λάβουν την κρατική
επιδότηση
για
συνολικά
8
μήνες
(ΦΕΚ
Α’/190/13.10.2021). Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Ψηφιακή εκδήλωση ΣΕΒ – HellasCert: «Τα
πρότυπα και η πιστοποίηση ως εργαλείο άσκησης
πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης»
Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση
Διαπιστευμένων
Φορέων
Επιθεώρησης
Και
Πιστοποίησης (HellasCert) διοργανώνουν διαδικτυακή
εκδήλωση με θέμα «Τα πρότυπα και η πιστοποίηση
ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και οικονομικής
ανάπτυξης», την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρες
16:00-18:00.
Στόχοι της εκδήλωσης είναι:
• Η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου και
των στελεχών της δημόσιας διοίκησης για τις
τεκτονικές αλλαγές που επίκεινται στο χώρο
της πιστοποίησης σε διεθνές επίπεδο, με
αφετηρία τόσο νομοθετικές όσο και
τεχνολογικές εξελίξεις.
• Η παρουσίαση του τρόπου που η Πολιτεία
αξιοποιεί τα πρότυπα και το σύστημα της
πιστοποίησης για την άσκηση πολιτικής και
την οικονομική ανάπτυξη.
• Η ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα που
απασχολούν τις επιχειρήσεις αναφορικά με τη
λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης
στην πράξη και τους τρόπους που μπορεί να
αναβαθμιστεί.
Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.
Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ. Θα λάβετε
το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης της
εκδήλωσης
μετά
την
εγγραφή
σας.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά.
Πληροφορίες Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ κα Αυγή Οικονομίδου |
Τ: 211 500 6130 | E: aoikonomidou@sev.org.gr
Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων
Επιθεώρησης Και Πιστοποίησης (HellasCert) κα
Χριστίνα Καρινιωτάκη | Τ: 210 729 0344 | E:
contact@hellascert.gr

Βίντεο "πανόραμα" των κύριων δραστηριοτήτων
της Ε.Α. την τελευταία διετία
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε σήμερα στον
ιστότοπό της ένα βίντεο "πανόραμα" των κύριων
δραστηριοτήτων της την τελευταία διετία (δείτε εδώ).
Στο πλαίσιο αυτό, δηλ. της ενημέρωσης και της
μεγαλύτερης διαφάνειας, το Τμήμα Ψηφιακής
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, θα παράγει σε
τακτά χρονικά διαστήματα infographics και οπτικό
περιεχόμενο προκειμένου να πληροφορείται το κοινό
για τις σημαντικότερες δράσεις της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και γενικότερα για τα θέματα
ανταγωνισμού. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης του
βίντεο.

Ψηφιακά απόβλητα 57,4 εκατ. τόνων παγκοσμίως το 2021
Ψηφιακά απόβλητα με βάρος μεγαλύτερο από αυτό του Σινικού
Τείχους στην Κίνα θα αφήσει πίσω του ο πλανήτης το 2021. Τα
ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα (e-waste), από παλιά πλυντήρια
ρούχων και ηλεκτρικές σκούπες μέχρι smartphones και tablets, θα
φτάσουν φέτος τους 57,4 εκατ. μετρικούς τόνους (Mt). Μάλιστα, μέχρι
τα τέλη της δεκαετίας τα ψηφιακά σκουπίδια, που θα δημιουργήσει ο
πλανήτης, θα αυξηθούν σε 74 εκατ. Mt. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του Global E-waste Monitor, η παγκόσμια παραγωγή
ηλεκτρονικών αποβλήτων αυξάνεται ετησίως κατά 2 Mt ή περίπου 3%
έως 4%. Σύμφωνα με στοιχεία, που δημοσιοποίησε το WEEE Forum με
έδρα τις Βρυξέλλες, το 2019 παγκοσμίως δημιουργήθηκαν 53,6 εκατ.
Mt ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων, μέγεθος κατά 21%
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2014. Εκφρασμένες σε κατά κεφαλή
παραγωγή, οι ποσότητες αυτές αναλογούν - κατά μέσο όρο - σε 7,3
κιλά για κάθε κάτοικο της γης. Το πρόβλημα προφανώς συνδέεται με
τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
ειδών (αύξηση 3% ετησίως), τους μικρότερους κύκλους ζωής των
προϊόντων και τις περιορισμένες επιλογές επισκευής. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις, μόνο στην Ευρώπη, 11 από τα 72 ηλεκτρονικά είδη σε ένα
μέσο νοικοκυριό δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή είναι σπασμένα.
Πολύτιμα μέταλλα στα σκουπίδια
Αυτό που κάνει την όλη κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη, είναι ότι
ελάχιστες ποσότητες των ηλεκτρονικών αποβλήτων, που παράγονται,
οδηγούνται σε ανακύκλωση. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2019
μόνο το 17,4% των ηλεκτρονικών αποβλήτων συλλέχθηκε και
ανακυκλώθηκε (σ.σ. ως ηλεκτρονικά απόβλητα νοούνται όλα τα
απορριφθέντα προϊόντα με μπαταρία ή βύσμα).
Πρακτικά ένας - συντηρητικά εκτιμώμενος - όγκος ανακτήσιμων υλικών,
όπως χρυσός, ασήμι, χαλκός, πλατίνα, αξίας $57 δισ., απορρίφθηκαν
ως επί το πλείστον ή κάηκαν το 2021, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό όπως είναι αντιληπτό - ισοδυναμεί με το ετήσιο ΑΕΠ πολλών χωρών
ανά τον πλανήτη.
Για να γίνει σαφές το μέγεθος της σπατάλης, εκτιμάται ότι σε 1
εκατομμύριο κινητά τηλέφωνα υπάρχουν ενσωματωμένα 24 κιλά
χρυσού, 16.000 κιλά χαλκού, 350 κιλά ασήμι και 14 κιλά παλλάδιο.
Μεγάλες συσκευές
Στις ΗΠΑ, ενώ πολλά κινητά ανακυκλώνονται, εκτιμάται ότι 151 εκατ.
τηλέφωνα ετησίως -περίπου 416.000 την ημέρα- απορρίπτονται και
καταλήγουν σε αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή. Επίσης, το 40% των
βαρέων μετάλλων στις χωματερές των ΗΠΑ προέρχεται από
ηλεκτρονικά προϊόντα.
Κατά βάρος, οι μεγάλες συσκευές που απορρίπτονται, όπως σόμπες
και ψυγεία, αποτελούν το μεγαλύτερο συστατικό των ηλεκτρονικών
αποβλήτων. Αυτές οι μεγάλες συσκευές περιέχουν χάλυβα, χαλκό και
αλουμίνιο, που τα καθιστά ελκυστικά για τους κλέφτες.
Όσον αφορά τα κινητά, τα tablets, τους υπολογιστές και τα άλλα
προϊόντα
τεχνολογίας,
πολλοί
παράγοντες
πιστεύουν
ότι
αποθαρρύνουν την
ανακύκλωση,
συμπεριλαμβανομένης
της
ασφάλειας δεδομένων, της αξίας των προϊόντων, των δυσπρόσιτων
σημείων επιστροφής και της αβεβαιότητας σχετικά με την κατάλληλη
ανακύκλωση.
Οι πιο “παραγωγικές” χώρες
Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι, σήμερα, σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή οικιακών απορριμμάτων
παγκοσμίως. Η Ασία παρήγαγε (το 2019) τον μεγαλύτερο όγκο
ηλεκτρονικών αποβλήτων (24,9 Mt), ακολουθούμενη από την Αμερική
(13,1 Mt), την Ευρώπη (12 Mt), την Αφρική (2, Mt 9) και την Ωκεανία
(0,7 Mt).
Ωστόσο, η Ευρώπη κατέλαβε την πρώτη θέση όσον αφορά την κατά
κεφαλή παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων, με 16,2 κιλά κατά
κεφαλήν. Η Ωκεανία ήρθε δεύτερη με 16,1 κιλά, ακολουθούμενη από
την Αμερική με 13,3 κιλά, την Ασία με 5,6 κιλά και την Αφρική με 2,5
κιλά. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr,21.10.2021).
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το πλαίσιο διενέργειας των υποχρεωτικών rapid tests για τους ανεμβολίαστους στον ιδιωτικό τομέα ορίζεται από την Κοινή
Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, Επικρατείας και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4766). Κεντρική της πρόβλεψη είναι η θέσπιση υποχρέωσης για τους εργαζομένους του
ιδιωτικού τομέα με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας να υποβάλλονται υποχρεωτικά -και με δική τους επιβάρυνση- σε
διαγνωστικό έλεγχο (rapid ή μοριακό τεστ), όσο δεν εμβολιάζονται.
Τα βασικά σημεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:
Ποιοι είναι υπόχρεοι για διενέργεια rapid tests και ποιοι εξαιρούνται
1. Υποχρέωση για διενέργεια rapid tests για να προσέλθουν στην εργασία τους έχουν:
α) Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με πρακτική άσκηση.
β) Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες κ.λπ.
γ) Οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και οι φοιτητές των ΑΕΙ που
διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.
2. ΔΕΝ υποχρεούνται να υποβληθούν σε rapid test oι εργαζόμενοι που έχουν εμβολιαστεί (και είναι κάτοχοι του σχετικού
Πιστοποιητικού Εμβολιασμού), ή έχουν νοσήσει από κορωνοϊό το τελευταίο εξάμηνο (και έχουν Πιστοποιητικό Νόσησης).
3. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ:
α) Οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται με φυσική παρουσία, για τους οποίους ισχύει άλλη Υπουργική Απόφαση. Το ίδιο ισχύει
και για τους ναυτικούς-μέλη πληρωμάτων πλοίων.
β)Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο των υποχρεωτικών εμβολιασμών (υγειονομικοί, εργαζόμενοι προνοιακών δομών) και
δεν έχουν απαλλαγεί από τον εμβολιασμό για τους συγκεκριμένους λόγους υγείας που προβλέπονται από το νόμο.
Πώς και πότε θα διενεργούνται τα rapid tests
1. Το τεστ διενεργείται έναντι αντιτίμου, με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου, μπορεί να είναι είτε rapid είτε μοριακό και να
γίνεται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, σε ιδιωτικές κλινικές, σε ιδιώτες γιατρούς ή φαρμακεία. Διενεργείται 1 φορά την
εβδομάδα και ισχύει για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.
2. Για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, υπάρχει υποχρέωση για 2 τεστ την εβδομάδα, με χρονική
απόσταση κατ’ ελάχιστον 2 ημερών ή 48 ωρών μεταξύ των δύο τεστ.
Η υποχρέωση για δυο τεστ την εβδομάδα (αντί για ένα) αφορά στους εργαζομένους σε:
• Εστίαση
• Τουριστικές επιχειρήσεις
• Μεταφορές προσώπων
• Τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές παραγωγές
• Εργαζόμενοι σε ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης (σχολεία, φροντιστήρια, ΚΕΚ, ΙΕΚ, κέντρα ξένων γλωσσών, καλλιτεχνική
εκπαίδευση κ.α.) -Υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού για τους λόγους υγείας που
προβλέπονται από το νόμο
3. Οι εργαζόμενοι των ως άνω κλάδων που εργάζονται μία ή δυο ημέρες την εβδομάδα με χρονική απόσταση κατά μέγιστο μίας
ημέρας μεταξύ αυτών (π.χ. Δευτέρα-Τετάρτη), υποχρεούνται στη διενέργεια rapid test μία φορά την εβδομάδα έως και 24 ώρες
πριν την προσέλευση στον τόπο εργασίας. Αυτοί που εργάζονται 2 φορές την εβδομάδα με χρονική απόσταση τουλάχιστον δυο
ημέρες ή τρεις φορές την εβδομάδα και πάνω υποχρεούνται σε διενέργεια rapid test 2 φορές την εβδομάδα.
4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας rapid test με δική τους επιβάρυνση οι εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα για τους
οποίους συντρέχουν ιατρικοί λόγοι για να μην εμβολιαστούν. Οι εν λόγω εργαζόμενοι κατ’ εξαίρεση μπορούν να υποβληθούν σε
rapid test δωρεάν, σε δημόσιες δομές.
Πώς ελέγχεται η συμμόρφωση με την υποχρέωση διενέργειας rapid test
1. Τα διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές κ.λπ. στέλνουν εντός 24ωρου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 που τηρείται
στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των προσώπων που ελέγχθηκαν και το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό)
2. Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, μετά από την καταχώριση αυτή ο εργαζόμενος μπορεί να εκδίδει από το gov.gr
Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος.
3. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον εργοδότη και ισχύουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα του
ΕΟΔΥ (καραντίνα κλπ)
4. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διαλειτουργεί με την ΗΔΙΚΑ και διαμορφώνεται το ιστορικό διαγνωστικών ελέγχων των εργαζομένων. Σε αυτό το
αρχείο έχει πρόσβαση ο εργοδότης, που υποχρεούνται να δηλώσει ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται από την υποχρέωση,
υποβάλλοντας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των
ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVΙD-19». Στην συνέχεια
εκδίδεται από Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ο τελικός κατάλογος των παραβατών.
5. Η προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ
(και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς) και στη συνέχεια κάθε εβδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την εβδομάδα που
προηγήθηκε.

Πώς θα διενεργούνται τα υποχρεωτικά rapid tests για τους ανεμβολίαστους στον ιδιωτικό τομέα (συνέχεια)
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Πρόστιμα
1. Στους εργαζόμενους που δεν υποβάλλονται σε rapid test επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους για
τη διενέργεια του ελέγχου διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης και 150 ευρώ για μερική
απασχόληση. Για την εκπαίδευση υπάρχει διαφορετικό πλαίσιο κυρώσεων που περιγράφεται στην Δ1α/Γ.Π.Οικ.55254/9.9.2021
ΚΥΑ
2. Η παράβαση διαπιστώνεται και το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου του κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ, κατόπιν άντλησης του τελικού αρχείου παραβατών από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση με την κατάσταση των εργαζομένων, του επιβάλλεται πρόστιμο 2.000
ευρώ.
4. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.000 ευρώ.
5. O εργοδότης δεν επιτρέπεται ρητά να απασχολήσει εργαζόμενο με θετικό rapid test. Σε περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος από
τις αρμόδιες αρχές και βρεθεί να το έχει πράξει, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.
6. Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους εργαζομένους του για την υποχρέωση διενέργειας rapid test του
επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ άπαξ.
Στόχος της ΚΥΑ είναι η συνεισφορά στην εθνική προσπάθεια για την αύξηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των εμβολιασμένων
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να λειτουργήσει ομαλά η αγορά εργασίας χωρίς αυτό να συνοδευθεί από νέο «κύμα»
έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού.
Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ

Νέες γεύσεις στην αμερικανική αγορά τροφίμων και ροφημάτων - Έρευνα αγοράς Synergy Flavors
Το γραφείο ΟΕΥ του γενικού προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Νέες γεύσεις στην
αμερικανική αγορά τροφίμων και ροφημάτων - Έρευνα αγοράς Synergy Flavors. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ανάπτυξης
τεχνολογίας τροφίμων Synergy Flavors, με έδρα το Ιλινόι, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς της με τίτλο «Inspiring
Trends 2021-2022», σε διαδικτυακή συζήτηση, την οποία παρακολούθησε η Ζ. Προεστάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄. Η εν θέματι
έρευνα αναδεικνύει τις επικρατούσες και ανερχόμενες καταναλωτικές τάσεις στην αμερικανική αγορά τροφίμων και ποτών και
εστιάζει στα σημεία που πρέπει να δώσει έμφαση μια επιχείρηση κατά την κατάρτιση του σχεδίου μάρκετινγκ.
Για τη Synergy Flavors, οι σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις συναρτώνται με την πανδημία COVID-19, η οποία ώθησε τους
καταναλωτές παγκοσμίως να εστιάσουν στο άμεσο περιβάλλον τους, συνειδητοποιώντας τη σημασία της υγείας και της ευημερίας
των ιδίων και της οικογένειάς τους.
Ειδικότερα, η Synergy Flavors διέκρινε τέσσερεις καταναλωτικές τάσεις, με τρείς επιμέρους διαστάσεις η καθεμία:
·
·
·

Α. Φυσικός ρυθμός: Ευεξία, ευημερία, φυσική προσέγγιση, προληπτική δράση
Ανοσοποιητικό σύστημα, υγεία του γαστρεντερικού συστήματος, όραση, πρωτεΐνη
Κόπωση, συγκέντρωση, ηρεμία, χαλάρωση
Απλότητα, εσωτερική ομορφιά, ισορροπία
Ανερχόμενες γεύσεις: π.χ. αμύγδαλο, μέλι, γκρέιπφρουτ, σαγκουίνι, βύνη

·
·
·

Β. Αναζήτηση της περιπέτειας: Ανασύνθεση, δημιουργία και εξερεύνηση νέων γευστικών εμπειριών στο σπίτι
Υποκατάσταση των χαμένων εμπειριών λόγω των υφιστάμενων περιορισμών που οφείλονται στην πανδημία, διεθνής κουζίνα,
πειραματισμός, ποικιλία, μίξεις και συνδυασμοί υλικών
Προετοιμασία κοκτέιλ στο σπίτι, οικιακές ευκολίες και σετ
Ποιοτικά ροφήματα και καφές
Ανερχόμενες γεύσεις: π.χ. τρούφα, καυτερή πιπεριά, αγριοκέρασο

·
·
·

Γ. Προστασία του περιβάλλοντος: Χορτοφαγική και ευέλικτη διατροφή (“Flexitarianism”)
Φυτική πρωτεΐνη, υποκατάστατα κρέατος, ιχθυηρά, προϊόντα χωρίς λακτόζη
Τοπική παραγωγή, εποχιακά προϊόντα, λιγότερα απορρίμματα
Φρούτα, λαχανικά, άνθη, μυρωδικά και μπαχαρικά
Ανερχόμενες γεύσεις: π.χ. βύσσινο, θυμάρι, λεμονόχορτο, δενδρολίβανο, κράνα

·
·
·

Δ. Συνδέσεις: Νοσταλγική διάθεση που συνδέεται με τα συναισθήματα της αβεβαιότητας και ανασφάλειας και ανάγκη για μείωση
του άγχους μέσω της κατανάλωσης αγαπημένου φαγητού.
Νέες εκδοχές του παραδοσιακού φαγητού, γεύσεις που παραπέμπουν στην παιδική και νεαρή ηλικία
Απόδραση, ταξίδια, αναφορές σε γνώριμα στο κοινό στοιχεία από προηγούμενες δεκαετίες, αναφορές σε μυθικά πλάσματα από
δημοφιλή βιβλία και ταινίες, εξωτικές νότες
Κλασικές συνταγές και τροφές που αποθηκεύονται εύκολα
Ανερχόμενες γεύσεις: π.χ. γάλα εβαπορέ, κρέμα αραβοσίτου, βούτυρο, βανίλια, ανθός κερασιάς, ανανάς, καρύδα
Επισυνάπτεται η υπό συζήτηση έρευνα στην οποία εκτίθενται τα συγκεκριμένα ζητήματα πιο αναλυτικά.. Περισσότερες
πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στην ιστοσελίδα της Synergy Flavors (https://www.synergytaste.com/), όπου είναι
αναρτημένη και η βιντεοσκόπηση της διαδικτυακής συζήτησης. (συνημμένο)

9η Διεθνή έκθεση εξόρυξης, μηχανημάτων λατομείων, εξοπλισμού και βαρέων οχημάτων
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 09 - 12 Δεκεμβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «MINING » από την εταιρία
Tüyap Exhibition Group και στην Τουρκία- İSTANBUL – στο
TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Λατομείων, εξόρυξη, μηχανημάτων
λατομείου και βαρέων οχημάτων.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς-επιχειρηματίες. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (08 - 11 Δεκεμβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής
ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (09 - 11 Δεκεμβρίου 2021) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει
να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://madenturkiyefuari.com/en/ . Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων
στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 26.11.2021 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Σημαντική Ανακοίνωση για την 30η Διεθνή Έκθεση
Βιομηχανίας Πλαστικών

Σημαντική Ανακοίνωση για την Έκθεση « 5th INTERNATIONAL
SURFACE TREATMENT GALVANIZING CHEMICALS AND
TECHNOLOGIES EXHIBITION»

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην
Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 01 - 04 Δεκεμβρίου 2021
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ » από την εταιρία TÜYAP
FAIR AND EXHIBITIONS ORGANIZATION INC και στην
Τουρκία- İSTANBUL – στο TÜYAP FAIR CONVENTION
AND CONGRESS CENTER– με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου
φορέα
εξαγωγής.
Στην
έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών
που δραστηριοποιούνται στον στους τομείς: Βιομηχανίας
Πλαστικών
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση
από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (30
Νοεμβρίου - 03 Δεκεμβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο
θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από
κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο. Τα έξοδα
διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (30
Νοεμβρίου - 03 Δεκεμβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε
περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν
λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα
πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για
περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
http://plasteurasia.com/en/
. Λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να
μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν
αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία
της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την
έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη
αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις
12.11.2021 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας
ενημερώνει ότι, στις 25 - 27 Νοεμβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «COMPOSITES-PUTECHSURTECH » από την εταιρία Artkim και στην Τουρκία- İSTANBUL
– στο
İstanbul Expo Center –
με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα
στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον
στους τομείς: Βιομηχανία πηνίων, Επίστρωση σωλήνων,
Βιομηχανία χάλυβα και σιδήρου, Τομέας Ενέργειας, Αεροπορική
βιομηχανία, Θέρμανση, ψύξη και εξαερισμός, Μηχανές διεργασίας,
σύστημα και εξοπλισμός, Εφαρμογές πολυουρεθάνης και
πολυουρίας, Αυτοκίνητο και χερσαίες μεταφορές, Καταναλωτικά
αγαθά, Προστασία από τη διάβρωση, Άμυνα, Ασφάλεια,
Ηλεκτρολογικά & Ηλεκτρονικά.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης
είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (24 - 27 Νοεμβρίου
2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο. Τα
έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν
μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (24 - 27 Νοεμβρίου 2021) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα
πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες
http://eurasiancomposites.com/
http://www.putecheurasia.com/
http://www.surtecheurasia.com/. Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος
στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων
στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που
κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της
Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση
πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την
στείλουν το αργότερο μέχρι τις 12.11.2021
στο email thessaloniki@trade.gov.tr

Σημαντική Ανακοίνωση για την Έκθεση Bumatech Bursa
Machine Technologies Far Umatech Bursa Machine
Technologies Fair

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα
μας ενημερώνει ότι, στις 24 - 27 Νοεμβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση « BUMATECH BURSA
MACHINE TECHNOLOGIES FAIR » από την εταιρία
Tuyap
Bursa Fuarcılık A.Ş. και στην Τουρκία- BURSA – στο Bursa
İnternational Fair and Congres Center – με την επιχορήγηση
του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται
τα
στελέχη
των
διοικήσεων
των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται στον στους τομείς: Εταιρείες Βιομηχανίας
Μηχανημάτων, Μεταποιητική Βιομηχανία, Ηλεκτρικοί Ηλεκτρονικοί Κατασκευαστές, Εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίας,
Οικιακές συσκευές, Κατασκευαστές σιδήρου-χάλυβα, Εταιρείες
αυτοματισμού, Κατασκευαστές τεχνικού υλικού και εργαλείων.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς-επιχειρηματίες. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (23 - 26
Νοεμβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (23 - 26 Νοεμβρίου
2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν
να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι
τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
https://bursamakinefuari.com/en/. Λόγω
αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν
σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν
να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις
12.11.2021 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Σημαντική Ανακοίνωση για την 20η Διεθνή Έκθεση
Θερμοκηπίου, Γεωργικής Τεχνολογίας και Κτηνοτροφία

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην
Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 24 - 27 Νοεμβρίου 2021
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση
«GREENHOUSE, AGRICULTURAL EQUIPMENT AND
LIVESTOCK TECHNOLOGIES FAIR» από την εταιρία
UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş ”και στην
Τουρκία- Antalya – στο ANTALYA Expo Center – με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα,
καλλιεργητές, παραγωγοί, ιδιοκτήτες θερμοκηπίων, έμποροι
φρούτων λαχανικών και αγροτικά μηχανήματα
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από
το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς-επιχειρηματίες. Οι
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (23 - 26
Νοεμβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν
μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες
(23 - 26 Νοεμβρίου
2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε
περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν
λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα
πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για
περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα https://www.growtech.com.tr/en/home.html
. Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να
μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν
αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία
της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την
έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη
αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 12.11.2021
στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Event- Textile Accessories Trend and Innovation Event
Στις 23 -24 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί για 7η φορά το Textile Accessories Trend and Innovation Event με σκοπό τη
συμμετοχή σχεδόν 100 κατασκευαστών και εταιρειών που ενδιαφέρονται για τη μόδα και τα έτοιμα ρούχα στο Συνεδριακό Κέντρο
Istanbul-Wow. Η Turkish Apparel Sub-Industries Association (KYSD), είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που εκπροσωπεί τις
βιομηχανικές εταιρείες που παράγουν κρεμάστρες, επενδύσεις, στενή ύφανση, κουμπιά, ετικέτες, φερμουάρ, φερμουάρ, δαντέλες,
μεταλλικά αξεσουάρ και παπλώματα χώρα από το 1995.
Επιπλέον, η εκδήλωσή, θα πραγματοποιηθεί και σε εικονική μορφή η οποία μπορείτε να επισκεφθείτε στο www.trendinovasyon.com
στις 15-24 Νοεμβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες: www.kysd.org.tr , kysd@kysd.org.tr

Ενδιαφέρον για συνεργασία από την Τυνησία
Από Τυνήσιο που δραστηριοποιείται στην αγροτική παραγωγή έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για εισαγωγή αγροτικών μηχανημάτων από
τη χώρα μας. Όσοι ενδιαφέρονται για συνεργασία επικοινωνήστε μαζί του ως κάτωθι: Mr. Nezib Bouzid
Siège sociale : 87 Avenue Mohamed Ali Nabeul 8000 / Usine ZI Souassi Mahdia Tél. (00216) 72 220 110 Fax (00216) 72 220 110 Email chmn.huile.bio@gmail.com Siège France : 65, Rue Grisolle 83600 FREJUS France Tél : 0033 494828419 / Mob. 00216
98515051, Fax 00334944447595

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Διεθνείς Εκθέσεις

ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΝΟΥ
Πόλη: Αθήνα, Mact Media Group
Ημερομηνία: 21-24 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού –
Γαστρονομίας & Οίνου
Πληροφορίες: https://ttgw.gr/

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

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

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

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

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

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

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

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

8Η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE
EXPO
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164 Email:
info@leaderexpo.gr

PATRAS IQ
Πόλη: Ψηφιακή Έκθεση
Ημερομηνία: 4-6 Δεκεμβρίου & 7-12 (επισκέψιμη)
Εκθέματα: Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας
Πληροφορίες: Site: https://patrasiq.gr/

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

AND

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

CNR BEAUTY & WELLNESS SHOW ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, CNREXPO
Ημερομηνία: 04 - 07 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Προϊόντα Ομορφιάς και Ιατρικής Αισθητικής, Συσκευών
& Εξοπλισμού
Πληροφορίες:
site:
https://beautyandwellness.show/index.aspx?ln=2

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

BALKAN CHEESE FESTIVAL
Πόλη: Βελιγράδι, Σερβία
Ημερομηνία: 6-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τυριού
Πληροφορίες: site: www.balkancheesefestival.com τηλ:
+381
655
777722
,
e-mail:
info@balkancheesefestival.com

WIN – EURASIA
Πόλη: Tüyap Fair, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα:
Συστήματα
αυτοματισμού,
ενέργεια
ηλεκτρονικές τεχνολογίες, λύσεις logistics, management,
τεχνολογίες συγκόλλησης και κοπής
Πληροφορίες: site: https://www.win-eurasia.com/en τηλ:
+90 212 334 69 00

MADE expo 2021
Πόλη: Fiera Milano, Ιταλία
Ημερομηνία: 22-25 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση για το κτίριο και τις κατασκευές
Πληροφορίες: site: https://mailchi.mp/ktirio.gr/madeexpo-2021?e=04529586fe

20η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Πόλη: Αντάλια, Τουρκία
Ημερομηνία: 24-27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Θερμοκηπίου, Γεωργικής Τεχνολογίας
και Κτηνοτροφίας
Πληροφορίες: site:
https://www.growtech.com.tr/en/home.html

ÇERKEZKÖY INDUSTRIAL FAIR 2021
Πόλη: Τσερκέζκιοϊ, Τουρκία
Ημερομηνία: 24 - 27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα:
Βιομηχανική
Έκθεση
μεταλλουργίας,
πλαστικών και τροφίμων
Πληροφορίες: site: https://endustriyelfuar.org/

BUMATECH BURSA MACHINE TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Προύσα
Ημερομηνία: 24-27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση βιομηχανίας μηχανημάτων
Πληροφορίες: site: https://bursamakinefuari.com/en/

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

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

30Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 1-4/12/2021
Εκθέματα: Έκθεση Βιομηχανίας πλαστικών
Πληροφορίες: site: http://plasteurasia.com/en/

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

7th Annual OTI + TTI-Travel & Tourism India Expo
Πόλη: Στάδιο Dr. SP Mukherjee AC, Panaji, GOA, Ινδία
Ημερομηνία: 02-04/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: site: https://www.indiaingreece.gov.in/

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

MINING
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 09-12/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση εξόρυξης, μηχανημάτων λατομείου και βαρέων
οχημάτων.
Πληροφορίες: site: https://madenturkiyefuari.com/en/

Πρόσκληση σε Επιχειρηματικό Συνέδριο και Β2Β συναντήσεις
με εταιρείες από το Βιετνάμ
Tο ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒ, διοργανώνουν την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και
ώρα 10:00, Επιχειρηματικό Συνέδριο & B2B Συναντήσεις με
επιχειρήσεις από το Βιετνάμ (Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία). Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πρεσβεία του
Βιετνάμ στην Αθήνα και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
του Βιετνάμ (VCCI). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των
Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που
παρουσιάζει η αγορά του Βιετνάμ, ενώ στη συνέχεια θα
πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις μεταξύ των Ελλήνων και
Βιετναμέζων επιχειρηματιών. Οι επιχειρήσεις από το Βιετνάμ
δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής κλάδους: τρόφιμα,
καλλυντικά, κτηματομεσιτικά, κλωστοϋφαντουργεία κ.ά.
Για τη συμμετοχή σας, συμπληρώστε εδώ τη φόρμα, η οποία
περιλαμβάνει και τον κατάλογο με τις επιχειρήσεις από το Βιετνάμ,
έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ
(Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, E. mailto: excom@acci.gr , Τ. 210 3382
342, 252) και τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, Τομέας Βιομηχανίας,
Ανάπτυξης,
Δικτύων
&
Περιφερειακής
Πολιτικής,
E.
mailto:ir@sev.org.gr , T. 211 5006 121).

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: «Διεθνής
Έκθεση Τροφίμων & Ποτών ANUGA 2021 – Απολογισμός»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφο με θέμα «Αυξάνεται
η κίνηση στα ισπανικά αεροδρόμια»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-madrid@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφο με θέμα
«Επιχειρηματικός οδηγός για το Ουζμπεκιστάν (2021)»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Ενδιαφέρον για συνεργασία από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Εταιρία: Viva
Τύπος: Ζήτηση
Πληροφορίες: : Ενδιαφέρεται για εισαγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα.
Κατηγορία προϊόντος: Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών
Χώρα ενδιαφέροντος: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Ημερομηνία: 05/10/2021
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: Viva
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Ηλ.Ταχυδρομείο: Isaac.kaizra@landmarkgroup.com
(ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, agora_help@mfa.gr)

Διαδικτυακή ημερίδα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας- διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε
χημικές εφαρμογές
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής
και Δυτικής Μακεδονίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνουν διαδικτυακή
ημερίδα με θέμα: «Κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας- Διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε χημικές εφαρμογές»,
την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:30.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης - το πρόγραμμα της οποίας θα
βρείτε εδώ - θα αναπτυχθούν θέματα που σχετίζονται με τη
βιομηχανική ιδιοκτησία βιολογικών φαρμάκων, την ευρεσιτεχνία
ως εργαλείο παραγωγής υπεραξίας, τις πατέντες, καθώς και
νομικά ζητήματα που αναφύονται κατά την καταχώρηση
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε χημικές εφαρμογές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες
της ημερίδας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom,
ακολουθώντας
τη
σύνδεση: Join
Zoom
Meeting: https://authgr.zoom.us/j/96580049566?pwd=SjduUHJZ
M0UvYUtqa2t2VEQrSjdGZz09,
Meeting
ID:
965
8004
9566, Passcode: 813407.
Για περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να απευθύνεστε στην
Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας, Αριστοτέλους 6, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310278077, e-mail: ptkdm@eex.gr.

Πρόσκληση για webinar EBRD για την αγορά της
Ουκρανίας, 25/10/21 «Προωθώντας τις Ελληνικές
εξαγωγές στην Ουκρανία»
Η EBRD σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων ΣΕΒΕ,
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΒΕΑ
και τον ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών
διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με στόχο να
διευκολύνουν την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων στην ουκρανική αγορά τη Δευτέρα, 25
Οκτώβρη 2021 μεταξύ 14:00 - 17:30. Πιο συγκεκριμένα, η
ημερίδα θα αφορά βασικές πτυχές για τις εξαγωγές στην
Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών και
νομικών ρυθμίσεων, των συνάψεων συμβάσης, των
προμηθειών, της τιμολόγησης, των διαύλων διανομής, των
επιπτώσεων του covid-19 και άλλων πληροφοριών εισόδου
στην αγορά. Επίσης θα παρουσιαστούν τα συμβουλευτικά
εργαλεία της EBRD με στόχο την υποστήριξη των πλάνων
ανάπτυξης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Η συμμετοχή στο Webinar είναι ΔΩΡΕΑΝ. Οι θέσεις είναι
περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον σύνδεσμο
παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε
με
email
paschalz@ebrd.com
είτε
τηλεφωνικώς στο (+30) 2111064331. Δηλώστε συμμετοχή
εδώ
Δείτε το Πρόγραμμα Εκδήλωσης εδώ

Ενδιαφέρον για συνεργασία από την Ιταλία
Εταιρία: PRIMATRONIC S.P.A.
Τύπος: Ζήτηση
Πληροφορίες: Ενδιαφέρεται να εισάγει παιχνίδια, εποχιακά είδη, σχολικά είδη, ηλεκτρονικά είδη, είδη bricolage κ.α. (βλ. συννημένο
αρχείο) από την Ελλάδα.
Κατηγορία προϊόντος:
Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. τα μέρη και εξαρτήματα τους
Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες
στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συ Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια,
τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκράνες και δικέλλες. Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των
ειδών. Κοσσιές και δρεπάνια, μαχ
Χώρα ενδιαφέροντος: ΙΤΑΛΙΑ
Ημερομηνία: 04/10/2021
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : Primatronic S.p.a
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Διεύθυνση: Via L. da Vinci 281, 20090 Trezzano S/N (MI), Italia
Τηλέφωνο: +39 02 4478086
Website: https://www.primatronic.com/
Ηλ.Ταχυδρομείο: desiree.scassa@primatronic.com
(ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, agora_help@mfa.gr)

Ενδιαφέρον για συνεργασία από την Σερβία
Εταιρία: Unijaplast AGN doo
Τύπος: Ζήτηση
Πληροφορίες: Η εταιρεία αναζητά συνεργασία με ελληνική εταιρεία εξαγωγής πλαστικών φύλλων αγροτικής χρήσης (Αγρίλ), για χρήση
σε θερμοκήπια.
Κατηγορία προϊόντος: Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες,
έστω και σε κυλίνδρους.
Χώρα ενδιαφέροντος: ΣΕΡΒΙΑ
Ημερομηνία: 04/10/2021
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : Unijaplast AGN doo
Δραστηριότητα: Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και
σε κυλίνδρους
Χώρα: ΣΕΡΒΙΑ
Τηλέφωνο: +38163562068, +381216621103
Website: www.unijaplast.com
Ηλ.Ταχυδρομείο: d.radovic @unijaplast.com
(ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, agora_help@mfa.gr )
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29/10/2021
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)" 2310 381080

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ
(ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ

424 ΓΣΝΘ
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29/10/2021
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΣΥΝΑΨΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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1/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ)" ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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1/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΣΕ
ΤΑΙΝΙΕΣ)" ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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5/11/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΛ.2313 317573

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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5/11/2021 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ SARSCoV-2 ΤΗΛ 26953-60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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15/11/2021
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΙΑ
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΖΩΝΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΤΑ
ΜΗΚΟΣ
ΤΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΤΕΙΧΩΝ (ΟΔΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ) 2313 318453

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

660

15/11/2021 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ 2413 504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

653

23/11/2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
"ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ"
ΛΟΓΩ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 24213 51157

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
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23/11/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ PCR" ΤΗΛ 2313 308154

ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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26/11/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ
ΦΑΚΩΝ ΤΗΛ.2313 307190

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
"ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

