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Δελτίο Τύπου ,19.10.2020, Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Δευτέρα 26η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τα
εμπορικά καταστήματα του πολεοδομικού συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η 26η Οκτωβρίου
2020, επέτειος της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, ορίζεται ως
ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι
ισχύει η απόφαση της πρώην νομαρχίας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1558,
τεύχος Β, 15/11/2005 – κανονιστική απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης
22/οικ.13248/21-10-2005), η οποία δεν έχει ανακληθεί έως σήμερα, για
τον ορισμό της 26ης Οκτωβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για τα
εμπορικά καταστήματα. Η αργία της 26ης Οκτωβρίου συνεπώς, ισχύει
για τους μισθωτούς όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και
εργασιών, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές και οι οποίες βρίσκονται
εντός των ορίων των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης. Αφορά επομένως στους εξής Δήμους: Δήμο
Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Αμπελόκηποι και Μενεμένη), Δήμο
Κορδελιού – Ευόσμου (Ελευθέριο – Κορδελιό και Εύοσμος), Δήμο
Καλαμαριάς, Δήμο Νεάπολης – Συκεών (Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Συκιές
και Πεύκα), Δήμο Παύλου Μελά (Σταυρούπολη, Πολίχνη και Ν.
Ευκαρπία), Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (Πυλαία και Πανόραμα) και Δήμο
Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη και Τριανδρία). Περισσότερες πληροφορίες
: Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.2310548876, 2310547887, FAX: 2310538263 email: empsylth@otenet.gr , www.tradesupport.gr .

Έως τις 31/10 μπορεί να γίνει η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων
επιχειρήσεων – εργοδοτών και ορθών επαναλήψεων για το
επίδομα εορτών Πάσχα.
Αναλυτικότερα, έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, δίνεται η δυνατότητα στις
επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών για
το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός». Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέχρι την
ίδια ημερομηνία, είναι δυνατή και η επανυποβολή του εν λόγω εντύπου
ως ορθή επανάληψη, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη που
έχουν εμφιλοχωρήσει κατά την αρχική δήλωση αυτού (ενδεικτικά
αναφέρονται: εσφαλμένα ποσά ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ημέρες
αναστολής και τις μικτές αποδοχές, λανθασμένα, μη αποδεκτά ή
καταργημένα ΙΒΑΝ, κ.ά.). Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο
«Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών για το επίδομα εορτών
Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμόςΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για τις επιχειρήσεις/εργοδότες οι οποίοι
αποκλείστηκαν από τις πληρωμές του Δώρου Πάσχα», οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση τους και,
επιλέγοντας το κουμπί «Επισκόπηση» να ενημερώνονται για τους
λόγους αποκλεισμού από τις πληρωμές. Στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες το σφάλμα που αναγράφεται είναι «μη αποδεκτό ποσό
πληρωμής» για τους εργαζόμενους των οποίων τα ΑΦΜ εμφανίζονται,
πρέπει να συμπληρωθούν ποσά που να πληρούν τα κριτήρια
υπολογισμού της επιδότησης για το Δώρο Πάσχα. Εάν κατά την
υποβολή του εντύπου δεν έχουν συμπληρωθεί τα σωστά ποσά,
εμφανίζεται μήνυμα με τις ημέρες αναστολής μέχρι τις 30.04.2020 και τις
μικτές αποδοχές που προκύπτουν από τα υποβληθέντα στο Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ έντυπα και, βάσει των οποίων, πραγματοποιούνται οι
υπολογισμοί.(ΠΗΓΗ: ert.gr).

Τεύχος No 43
Δήμος Θεσσαλονίκης - Ηλεκτρονικά οι
δηλώσεις ακαθαρίστων εσόδων και η πληρωμή
των αντίστοιχων τελών
Ηλεκτρονικά διεκπεραιώνονται από την Πέμπτη 1
Οκτωβρίου 2020, οι υποθέσεις που αφορούν τις
δηλώσεις ακαθαρίστων εσόδων και την καταβολή
των
προβλεπόμενων
τελών
στον
Δήμο
Θεσσαλονίκης.
Με τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αντιδήμαρχος
Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού,
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γιώργος Αβαρλής, ο Δήμος Θεσσαλονίκης
ικανοποιεί ένα αίτημα των ανθρώπων της αγοράς.
Συγχρόνως, σύμφωνα με τον κ. Αβαρλή,
αποφεύγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των
ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών στα γραφεία των
αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, γεγονός που
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη δύσκολη
συγκυρία που έχει διαμορφώσει η πανδημική
κρίση.
Συγκεκριμένα, μέσω της διευρυμένης ψηφιακής
πλατφόρμας του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι
ιδιοκτήτες
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος και κέντρων διασκέδασης μπορούν
να εξοφλούν ηλεκτρονικά τα δημοτικά τέλη επί των
ακαθαρίστων εσόδων 0,5% και 5%, ενώ και οι
ξενοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουν
με ανάλογη διαδικασία το τέλος διαμονής
παρεπιδημούντων. Για να καταθέσουν ηλεκτρονικά
τη
δήλωση
ακαθαρίστων
εσόδων,
οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την
ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η
οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου
(thessaloniki.gr) μέσω της παραπομπής «Ψηφιακά
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από το σπίτι –
Ηλεκτρονικές πληρωμές τελών». Όπως εξηγεί ο
αρμόδιος
Αντιδήμαρχος
Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι δηλώσεις που
υποβάλλονται επιτυχώς διεκπεραιώνονται από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με σειρά
προτεραιότητας την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Αμέσως μετά την επιτυχή διεκπεραίωση της
δήλωσης, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα
της πλατφόρμας σχετικό οίκοθεν βεβαιωτικό
σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται το ποσό που
πρέπει να καταβληθεί, ο κωδικός ηλεκτρονικής
πληρωμής με τη μορφή RF καθώς και η
ημερομηνία
λήξης
ισχύος
του
κωδικού
ηλεκτρονικής πληρωμής, που αποτελεί και την
καταληκτική ημερομηνία πληρωμής. Εφόσον
διαπιστωθεί εκπρόθεσμη πληρωμή, δηλαδή
καταβολή του ποσού μετά τη λήξη του κωδικού RF,
το ποσό πληρωμής επιστρέφεται αυτόματα στον
δικαιούχο μέσω του τραπεζικού συστήματος, ενώ η
δήλωση θεωρείται ανεξόφλητη και θα πρέπει να
υποβληθεί εκ νέου. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου
στο σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/hlektronika-oidhloseis-akathariston-esodon/ .
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ΥΠΕΝ: Άνοιξε το helpdesk για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ
– Αυτονομώ”

‘Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης: Με βάση την υπ’αριθ.πρωτ. Οικ.1473/1211-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης κας Πατουλίδου, το καθεστώς των
ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων που ίσχυαν για τη
Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει. Για τα καταστήματα της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι ενδιάμεσες
εκπτωτικές περίοδοι, συνολικής διάρκειας 30 ημερών, θα
ισχύουν πλέον από 1η έως 15η Νοεμβρίου και από 1η έως
15η Μαΐου, μετά από σχετική εισήγηση του Εμπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Επομένως, ο Εμπορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει εμπόρους και
καταναλωτές ότι η φετινή ενδιάμεση φθινοπωρινή
εκπτωτική περίοδος θα έχει διάρκεια από την 1η έως την
14η Νοεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων,
πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των
προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση,
επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης. Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο
16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να
λειτουργήσουν (προαιρετικά) την Κυριακή 1 Νοεμβρίου
2020 (πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης φθινοπωρινής
εκπτωτικής
περιόδου).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
:
ΚΥΡΙΑΚΗ
1
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020: 11 π.μ. – 6 μ.μ. Περισσότερες
πληροφορίες : Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης τηλ.
2310
538790,
Fax.
2310
538263,
email:
empsylth@otenet.gr , web site : https://www.tradesupport.gr
.

Σε λειτουργία τέθηκε η ειδική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης
πολιτών (helpdesk) για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
210 6241829 (20 γραμμές), το οποίο λειτουργεί καθημερινά –
εργάσιμες ημέρες- από τις 07.00 το πρωί έως τις 21:00 το
βράδυ. Σημειώνεται ότι το helpdesk ξεκινά νωρίτερα τη
λειτουργία του και είναι πιο διευρυμένο σε σχέση με τους
προηγούμενους κύκλους του “Εξοικονομώ”, ώστε να
ανταποκρίνεται στο αυξημένο μέγεθος του προγράμματος και να
καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης για τις αλλαγές που
προβλέπονται. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα απαντά στα
“βασικά” ερωτήματα (ποιοι είναι δικαιούχοι, οδηγίες για την
υποβολή της αίτησης κλπ.) αλλά και σε εξειδικευμένα
ερωτήματα για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, τη χρήση της
πλατφόρμας και άλλα, στα οποία θα απαντούν μηχανικοί και
εξειδικευμένοι
τεχνικοί
σύμβουλοι.Επιπροσθέτως,
οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση
support.exοikonomo@prv.ypeka.gr . Υπενθυμίζεται ότι η
πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”
θα ανοίξει στις 30 Νοεμβρίου 2020.

Στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τους όρους και προϋποθέσεις
μερικής καταβολής μισθωμάτων
στο πλαίσιο των
μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ . 4582Β/16.10.2020 η Κ.Υ.Α. με
Αριθμ. Α. 1228 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων
σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των
μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19». Δείτε το ΦΕΚ.

ΑΑΔΕ: Έναρξη πλατφόρμας για δηλώσεις COVID
Οκτωβρίου
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι
τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή
για την δήλωση Covid για τον μήνα Οκτώβριο. Οι υπόχρεοι
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως
τις 20 Νοεμβρίου. Η παράταση της συγκεκριμένης
προθεσμίας προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που θα δημοσιευτεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου
εδώ
Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σχ για τη μείωση
ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2021
Τέθηκε από την Πέμπτη σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο
νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «Μέτρα ενίσχυσης των
εργαζομένων
και
ευάλωτων
κοινωνικών
ομάδων,
ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των
ανέργων» http://www.opengov.gr/minlab/?p=4731 , η οποία
θα ολοκληρωθεί την 29η Οκτωβρίου 2020, στις 18:00.
Μεταξύ άλλων, με διάταξη του σχεδίου νόμου, προβλέπεται
ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2021 μειώνονται κατά τρεις
ποσοστιαίες μονάδες. (ΠΗΓΗ:
EBEA e-Newsletter|1719.10.20).

10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση
της
αυτοαπασχόλησης
πτυχιούχων
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (Β κύκλος)»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ,
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=28&cs=
, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εκατόν ογδόντα εννέα (189)
επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων με επιπλέον συνολικό
προϋπολογισμό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 4.560.801,57
ευρώ. Ειδικότερα, τέσσερα (4) επιχειρηματικά σχέδια αφορούν
στην πρώτη περίοδο υποβολών, ένδεκα (11) στη δεύτερη και
εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) στην τρίτη περίοδο υποβολών.
Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση
ανέρχονται σε 4.973. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
125.791.739,5 ευρώ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους. Δείτε τη σχετική Απόφαση στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201015_10h_trop_en
t_ptyx_b.pdf .

Δασμοί από την ΕΕ σε κινεζικό αλουμίνιο
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς έως 48% σε εισαγωγές
ελασμάτων αλουμινίου από την Κίνα εν μέσω έρευνας που κάνει
για το αν τα κινεζικά προϊόντα πωλούνται σε αδικαιολόγητα
χαμηλές τιμές. Η εφημερίδα της ΕΕ ανέφερε ότι οι δασμοί, οι
οποίοι θα κυμαίνονται από 30,4% έως 48%, ισχύουν από την
Τετάρτη. Οι δασμοί αυτοί θα ισχύουν έως την ολοκλήρωση της
έρευνας που αναμένεται τον Απρίλιο. Τότε, η ΕΕ θα μπορούσε να
επιβάλει δασμούς για πέντε χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία συντονίζει την εμπορική πολιτική των 27 χωρών της ΕΕ,
ξεκίνησε τον Φεβρουάριο έρευνα για τα προϊόντα αυτά που
χρησιμοποιούνται ευρέως στις μεταφορές, τις κατασκευές και τα
ηλεκτρονικά έπειτα από ένσταση του κλαδικού ευρωπαϊκού
συνδέσμου European Aluminium. O κινεζικός σύνδεσμος
μεταλλουργιών χαρακτήρισε αβάσιμη την ένσταση. Οι δασμοί θα
ανέλθουν στο 30,4% για την Guangdong Haomei New Materials
και την Guangdong King Metal Light Alloy Technology, ενώ θα
φθάνουν στο 38,2% για τη Press Metal International. Για άλλες
«συνεργαζόμενες» εταιρείες οι δασμοί θα είναι 34,9% και για τα
υλικά από όλες τις υπόλοιπες εταιρείες θα ανέλθουν στο 48%.
(ΠΗΓΗ : news letter ΕΒΕΠ, 23.10.2020).

Έως τέλη του 2020 η εξόφληση τελών για το Γ.Ε.ΜΗ και τα
επιμελητήρια
Μέχρι το τέλος του έτους ορίζεται η προθεσμία εξόφλησης των
ετησίων τελών για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ και τα
επιμελητήρια έχουν ξεκινήσει και υπενθυμίζουν τη σχετική
υποχρέωση στα μέλη τους. Υπενθυμίζεται ότι από το 2011 είναι
υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεών του στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α'
297/6.12.2005) και από το 2015 υπάρχει η υποχρέωση της
ετήσιας καταβολής του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως
αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α.
79752/31.12.2014, ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014). Ειδικά για τις
ατομικές επιχειρήσεις, τις προσωπικές εταιρίες και τους λοιπούς
υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών, υπάρχει
επίσης υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού
υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31-122014, ΦΕΚ Β' 3623/2014). Σε περίπτωση μη καταβολής του
ετήσιου τέλους η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
αποστέλλει τα εν λόγω τέλη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για
βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης
Δημοσίων
Εσόδων
(άρθρο
3
Κ.Υ.Α.
79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β' 3623/2014).

B2B συναντήσεις Ελλάδας- Αυστρίας
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε
συνεργασία με την ADVANTAGE AUSTRIA - το Εμπορικό Τμήμα
της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, θα υποδεχθεί την Τρίτη
24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 π.μ., Επιχειρηματική Αποστολή
από την Αυστρία, στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος), όπου
θα διεξαχθούν B2B meetings. Λόγω των συνθηκών εξαιτίας του
Covid-19, δεν θα πραγματοποιηθεί Forum και ομιλίες, παρά μόνο
στοχευμένα B2B meetings μεταξύ των Ελλήνων και Αυστριακών
επιχειρηματιών. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις θα διεξαχθούν σε
δύο ομάδες, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα
προστασίας. Η εν λόγω Αντιπροσωπεία αποτελείται από 9
αυστριακές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους
εξής κλάδους: τρόφιμα, ενδύματα, δομικά υλικά, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, υπηρεσίες νοσηλείας και φροντίδας
ηλικιωμένων, υπηρεσίες τουριστικού marketing, εμπόριο
επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων και συστημάτων υγιεινής
Ho.Re.Ca. Για την αναλυτική λίστα των εν λόγω επιχειρήσεων
ανατρέξτε
στο
σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1LTyMqDRnrGwwA94ZqtS98CK8PXTA5iJ/view . Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να
συμμετάσχετε στα B2B meetings, όπως συμπληρώσετε το Δελτίο
Συμμετοχής
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKjZPSWlYZUvy8s
AfU1lhKqi5Z4JiN9CN1lhFF8q_tSTE3-w/viewform
.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210 3382342, 210 3382466
- Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ.

Απόπειρες
εξαπάτησης
Ελλήνων
ιδιωτών
και
επιχειρηματιών από πρόσωπα με φερόμενη έδρα το
Ηνωμένο Βασίλειο
Με αυξανόμενη συχνότητα παρατηρήθηκαν περιπτώσεις
απόπειρας εξαπάτησης πολιτών και επιχειρήσεων από πρόσωπα
με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Δείτε σχετικό έγγραφο
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο.

Δελτίο Focus Business Turkey- Οκτώβριος 2020
Από το Τμήμα Εμπορικών Συμβούλων της Πρεσβείας της
Τουρκίας έχει αποσταλεί στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης το το Δελτίο Focus Business Turkey- Οκτώβριος
2020 που εκπονήθηκε από την Τουρκική Δημοκρατία, Υπουργείο
Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Εξαγωγών για ενημέρωση. Δείτε το
Δελτίο εδώ.

Γ. Βρούτσης: Συνεχίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό
του e- ΕΦΚΑ με 5 νέες, σημαντικές και κρίσιμες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων
Στο πλαίσιο της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού
του e-ΕΦΚΑ παρέχονται 5 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
προς τους ασφαλισμένους μέσω της εθνικής δικτυακής
πύλης gov.gr (ενότητα Εργασία και Ασφάλιση, υποενότητα
Ασφάλιση) και του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ,
www.efka.gov.gr (ενότητα Ασφαλισμένοι).
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, κατόπιν πρόσβασης των ασφαλισμένων με
τους κωδικούς του TAXIS.net παρέχεται η δυνατότητα της
ηλεκτρονικής έκδοσης/υποβολής:
1)
Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης έναρξης
Ατομικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, σε
ασφαλιζόμενους για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ Ελ.
Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες. Οι
ασφαλισμένοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση, την
οποία προσκομίζουν στην αρμόδια ΔΟΥ και ακολούθως ο eΕΦΚΑ
θα
ενημερώνεται
μέσω
του
Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την έναρξη της
δραστηριότητάς τους από την ΑΑΔΕ και θα πραγματοποιείται
ένταξή τους στην ασφάλιση Μη Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ,
χωρίς επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα.
2)
Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης
μεταβολής/προσθήκης/αφαίρεσης
ΚΑΔ
Ατομικής
δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, για ασφαλισμένους στον
e-ΕΦΚΑ Ελ. Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενους και
Αγρότες. Οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη
βεβαίωση, την οποία προσκομίζουν στην αρμόδια ΔΟΥ και
ακολούθως ο e-ΕΦΚΑ θα ενημερώνεται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την προσθήκη ή
αφαίρεση ΚΑΔ, χωρίς επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα.
3)
Αίτησης λήξης της ασφάλισης λόγω διακοπής Ατομικής
δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ για ασφαλισμένους στον
e-ΕΦΚΑ Ελ. Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενους και
Αγρότες. Οι ασφαλισμένοι αφού διακόψουν κάθε ασφαλιστέα
δραστηριότητα στην αρμόδια ΔΟΥ, εισέρχονται στην
υπηρεσία και υποβάλλουν το αίτημα λήξης της ασφάλισης.
Ακολούθως ο e-ΕΦΚΑ επιβεβαιώνει μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ τα στοιχεία της διακοπής
από την ΑΑΔΕ και θα διακόπτει την ασφάλιση, χωρίς
επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα.
4)
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για χρήση στον ΑΣΕΠ και σε
άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι ασφαλισμένοι μπορούν
να εισέρχονται στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία και να
εκτυπώνουν έγκυρη βεβαίωση για τη μισθωτή τους
προϋπηρεσία από 1/1/2002 καθώς και για την παροχή
υπηρεσιών στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ.9 αρ.39 του
ν.4387/2016.
5)
Βεβαίωση Απογραφής Μισθωτού. Οι ασφαλισμένοι
μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά Βεβαίωση Απογραφής
με τα στοιχεία τα οποία διατηρούνται στο μητρώο του eΕΦΚΑ για κάθε χρήση.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Γιάννης Βρούτσης:
«Συνεχίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e- ΕΦΚΑ με
5 νέες,σημαντικές και κρίσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για
την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Οι νέες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ
Α.Ε. αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και τις
δυνατότητες διασυνδέσεων που παρείχε η ΑΑΔΕ μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας, επιτυγχάνοντας το στόχο της
καλύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των
ασφαλισμένων χωρίς την ανάγκη επίσκεψης στις μονάδες
του e-EFKA. Μέσα σε αντίξοες συνθήκες η Διοίκηση υπό τον
κ. Χρήστο Χάλαρη και τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ εργάζονται
εντατικά για το ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών με
σκοπό τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων μειώνοντας
δραστικά τη γραφειοκρατία, την πολύωρη ταλαιπωρία και
δίνοντας ανάσα στους ασφαλισμένους του οργανισμού, σε
επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία.

4 δράσεις για να επιστρέψουν στους πολίτες τα
χρήματα από το τέλος πλαστικής σακούλας

Πρόσκληση
συμμετοχής
πρόγραμμα κατάρτισης

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ), κ. Νίκος Χιωτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ.
Γιάννης Σιδέρης, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη,
φέρνουν εισήγηση στο αμέσως επόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΟΑΝ για την αξιοποίηση των τελών της
πλαστικής σακούλας. Τα τέλη αυτά για τα έτη 2018, 2019
και το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανέρχονται συνολικά στα
27 εκατομμύρια ευρώ (βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ), εκ
των οποίων μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί στον ΕΟΑΝ τα
19,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράσεις που θα προταθούν
προς χρηματοδότηση είναι:
1. Διανομή στους πολίτες επαναχρησιμοποιούμενων
ειδών. Περίπου το 60% του τέλους θα διατεθεί για να
διανεμηθούν:
- 3.500.000 πάνινες τσάντες για ψώνια που θα φτάσουν σε
κάθε νοικοκυριό της χώρας.
- 1.000.000 επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια.
Με
τη
δωρεάν
διανομή
αυτών
των
επαναχρησιμοποιούμενων ειδών παρακινούμε τους
πολίτες να αλλάξουν συνήθειες. Να εγκαταλείψουν τη
χρήση καθημερινών πλαστικών μιας χρήσης και να
εξοικειωθούν με υλικά που είναι φιλικά στο περιβάλλον.
2. Κληρώσεις με πλούσια δώρα για όσους δεν
χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες με τις αγορές τους.
Σε πρώτη φάση θα κληρωθούν 6 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 30
ηλεκτρικά σκούτερ και 60 ποδήλατα/πατίνια για όσους
πολίτες με τις αγορές τους δεν χρησιμοποιούν πλαστικές
σακούλες. Οι πολίτες θα υποβάλουν τις αποδείξεις των
αγορών τους σε ειδική πλατφόρμα του ΕΟΑΝ και θα
αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση.
3. Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
πολιτών για την ανακύκλωση και τον περιορισμό της
χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης. Περίπου το 30% του
ανταποδοτικού τέλους θα διατεθεί σε αυτή τη μεγάλη
εκστρατεία που θα έχει ως επιμέρους στόχους
ενημέρωσης: α) τη διαλογή αποβλήτων σε 4 ρεύματα, β)
τη χρήση του καφέ κάδου για απόβλητα τροφίμων, γ) τον
περαιτέρω περιορισμό της πλαστικής σακούλας, δ) την
κατάργηση ορισμένων καθημερινών πλαστικών μιας
χρήσης.
4. Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων. Περίπου το
10% του ανταποδοτικού τέλους θα διατεθεί σε πιλοτικά
προγράμματα ανακύκλωσης και άλλες καίριες δράσεις για
το περιβάλλον, όπως δενδροφυτεύσεις.
Ειδικά για την πάνινη τσάντα που θα διανεμηθεί σε όλα τα
νοικοκυριά της χώρας σημειώνεται ότι θα αξιοποιηθεί το
σχέδιο που είχε φτιάξει το 2018 η διεθνούς φήμης
Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας κ. Σίλια Κριθαριώτη. Για το
λόγο αυτό ο Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε σήμερα με
την κ. Κριθαριώτη και την ευχαρίστησε για την προσφορά
της.
Ο υπουργός Περιβάλλοντός και Ενέργειας κ. Κωστής
Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το μεγαλύτερο όπλο μας στη μάχη ενάντια στην
πλαστική ρύπανση είναι η αλλαγή της κουλτούρας μας.
Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε συνήθειες στην
καθημερινότητά μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε το
πρόβλημα στη ρίζα του.
Οι δράσεις που προτείνεται να υλοποιήσει ο Ελληνικός
Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)εξυπηρετούν αυτόν τον
μεγάλο στόχο: Παρακινούν τους πολίτες να περιορίσουν
τη χρήση της πλαστικής σακούλας και των πλαστικών μιας
χρήσης. Προωθούν την ανακύκλωση. Ενισχύουν την
περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
των
πολιτών.
Χρηματοδοτούν στοχευμένες περιβαλλοντικές δράσεις.
Έτσι επιστρέφουμε στους πολίτες τα χρήματα από το
τέλος της πλαστικής σακούλας και προστατεύουμε
αποτελεσματικά το περιβάλλον». Δείτε το Δελτίο Τύπου
του ΥΠΕΝ εδώ.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), καλεί μακροχρόνια
ανέργους που κατοικούν στους Δήμους: Αμπελοκήπων –
Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου,
Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, και στις Δημοτικές ενότητες:
Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και, Καλοχωρίου του
Δήμου Δέλτα, να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε
πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Οι
αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω της
ακόλουθης ιστοσελίδας: http://www.thessalonikiskills.gr/ μέχρι και
την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020. Ως μακροχρόνια άνεργοι
θεωρούνται οι πολίτες που έχουν παραμείνει άνεργοι για χρονικό
διάστημα άνω των 12 μηνών. Η ανεργία υπολογίζεται και πρέπει
να προκύπτει από δελτίο ανεργίας θεωρημένο αδιάλειπτα από τον
ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Οι αναλυτικές
πληροφορίες για το πρόγραμμα ακολουθούν: «Δράσεις
επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς
της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού για
μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (ΣΒΑΑ),
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020» .ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει αναλάβει ως
Δικαιούχος
την
υλοποίηση
της
Πράξης:
«Δράσεις
επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς
της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού για
μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (ΣΒΑΑ),
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020». Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει
θεωρητική
κατάρτιση,
πρακτική
άσκηση,
συμβουλευτική
υποστήριξη και πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων για 210
μακροχρόνια ανέργους που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης,
(ΣΒΑΑ) για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την
αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων,
μέσω της επανακατάρτισής τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης της
παραπάνω πράξης ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων από τους
ωφελούμενους. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια
380 ώρες, εκ των οποίων 260 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 120
ώρες πρακτική άσκηση. Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για
κάθε ώρα κατάρτισης, είναι πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά, και έως
1.900€ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος. Το
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (ΣΒΑΑ) που
περιλαμβάνει: το σύνολο της έκτασης των Δήμων: Αμπελοκήπων
– Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου,
Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά Και τις Δημοτικές Ενότητες:
Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, και, Καλοχωρίου του
Δήμου Δέλτα. Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι
μακροχρόνια άνεργοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι
οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις: • Να
είναι
εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,
ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των
περιοχών παρέμβασης. • Να
μην
έχουν
τη
μαθητική,
σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. • Να έχουν συμπληρώσει το
τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης • Να
έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής. Το έγγραφο αυτό παρέχεται από τον ΟΑΕΔ. •
Να
είναι: Για τα προγράμματα Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων
(DPO) & Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής,
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τα υπόλοιπα
προγράμματα οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που γίνεται μέσω του
ακόλουθου
συνδέσμου
στο
διαδίκτυο:
http://www.thessalonikiskills.gr/ έχει ξεκινήσει και θα λήξει στις 20
Νοεμβρίου 2020. Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους
όρους της Πρόσκλησης στο e-mail: meletes@sbe.org.gr , και στο
τηλέφωνο 2310 539682 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 16:00).

μακροχρόνια

ανέργων

σε

Ελληνική πρωτιά στο EU Datathοn για την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία
Ελληνικό χρώμα είχε το φετινό EU Datathon, με την GeoFluxus να
αποτελεί τη συμμετοχή της Ελλάδας στο 1o βραβείο για την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. To EU Datathon είναι ένας
ετήσιος διαγωνισμός, στον οποίο άνθρωποι με πάθος με τα
δεδομένα αναπτύσσουν νέες, καινοτόμες εφαρμογές, οι οποίες
αξιοποιούν τα ανοικτά σύνολα συνόλων δεδομένων της Ε.Ε. Στον
διαγωνισμό απονέμεται χρηματικό έπαθλο €100.000, καθώς και το
Βραβείο του Κοινού. Οι νικητές ανακοινώθηκαν κατά τη
διαδικτυακή τελετή λήξης της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των
Περιφερειών και των Πόλεων. Στο φετινό EU Datathοn και στην
Πρόκληση 1 “Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία”, νικήτρια
αναδείχθηκε η GeoFluxus (Βέλγιο, Ελλάδα, Λιθουανία). Η
συγκεκριμένη εφαρμογή συνδέει περιφερειακούς παραγωγούς
βιομηχανικών αποβλήτων με αντίστοιχες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αποβλήτων. Στην Πρόκληση 2 “Μια οικονομία που
λειτουργεί για τους ανθρώπους”, νικήτρια ήταν η Team FinLine
(Ηνωμένο Βασίλειο). Η εφαρμογή βοηθά τις μικρομεσαίες εταιρείες
να εκτιμήσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα και παρέχει
δωρεάν
προσαρμοσμένες
συμβουλές
για
κατάλληλες
επιχορηγήσεις και επενδυτικές επιλογές. Στην Πρόκληση 3 “Νέα
ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία” νικήτρια ήταν η Next
Generation Democracy (Δανία). Η εφαρμογή στοχεύει στην
αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική συζήτηση.
Αυτό υποστηρίζει τη διαφάνεια και επιτρέπει στους πολίτες να
επικοινωνούν απευθείας με τους πολιτικούς. Μηχανική μάθηση.
Τέλος, στην Πρόκληση 4 “Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή
εποχή” νικήτρια αναδείχθηκε η Digital Forest Dryads of
Copernicus (Ρουμανία). Η εφαρμογή στοχεύει στην προστασία
των δασών από την παράνομη υλοτομία, συνδυάζοντας τις
σύγχρονες δορυφορικές εικόνες και δεδομένα, φασματική
ανάλυση και μηχανική μάθηση. Τέλος, η Team FinLine απέσπασε
το “Βραβείο του Κοινού”. “Φέτος, είχαμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή
στην ιστορία του διαγωνισμού, με 121 υποψηφιότητες απ’ όλο τον
κόσμο. Το μεγάλο ενδιαφέρον, που εκδηλώθηκε για τα ανοικτά
δεδομένα, δείχνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον
τεράστιο όγκο ανοικτών πληροφοριών που διαθέτουμε, πράγμα
που σκοπεύουμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη χάραξη της
πολιτικής μας και κυρίως, τη ζωή των ανθρώπων”, σχολίασε η
Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κυρία Ελίζα Φερέιρα.
“Συγχαίρω τις 12 ομάδες, που έφτασαν στον τελικό, για τις
εξαιρετικές ιδέες για συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα και
κοινωνικές επιχειρήσεις, που παρουσίασαν. Εμπνεύστηκαν
κατάλληλες καινοτόμες προσεγγίσεις και λύσεις για να βοηθήσουν
την Ευρώπη να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις,
αξιοποιώντας τα ανοικτά δεδομένα της Ε.Ε.”, τόνισε ο Επίτροπος
Προϋπολογισμού και Διοίκησης, κ. Γιοχάνες Χάν. Ο διαγωνισμός:
Το EU Datathon είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός, που καλεί τους
ανθρώπους, οι οποίοι είναι παθιασμένοι με τα δεδομένα, να
παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες σχετικά με τον τρόπο
εκμετάλλευσης των ανοιχτών δεδομένων της Ε.Ε. Η φετινή
διοργάνωση ήταν η 4η στην ιστορία του διαγωνισμού. Η τελική
κατάταξη των νικητών για κάθε πρόκληση αποφασίστηκε από
κριτική επιτροπή 25 εμπειρογνωμόνων.(ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter
<newsletter@sepe.gr, 20.10.2020).

Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα
για την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του
διαδικτυακού σεμιναρίου για την παρουσίαση της
πρωτοβουλίας "India Cares"
Σε συνέχεια προηγούμενου εγγράφου της η Πρεσβεία της
Ινδίας στην Αθήνα (Κλεάνθους 3 , Αθήνα, 10674,
Τηλέφωνο:
2107216227,
2107216481,
www.indianembassy.gr)
μας
ενημερώνει
ότι το
διαδικτυακό σεμινάριο για την παρουσίαση της
πρωτοβουλίας "India Cares" επαναπρογραμματίζεται για
τις 04 Νοεμβρίου 2020, Τετάρτη, μεταξύ 11.00 ωρών. έως
12.00 ώρες (τοπική ώρα) αντί τις 15.10.2020. Βρείτε τον
νέο σύνδεσμο εγγραφής για το διαδικτυακό σεμινάριο
παρακάτω:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UOGpp43
zQyyvsJdYDV5K0Q . Η 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. Όπως γνωρίζετε, 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 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 το 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 εάν οι
εταιρείες επιθυμούν επίσης να επωφεληθούν από
υπηρεσίες μετατροπής που παρέχονται από το IRIS, αυτό
θα προσφέρεται επίσης χωρίς κόστος στην εταιρεία για το
πρώτο έτος της εντολής. Επίσης μας ενημερώνει ότι 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 ενδιαφερόμενες εταιρείες (ειδικά μικρά
καπάκια) θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν χρήματα, θα
μπορούσε να εξυπηρετηθεί ένας χρήσιμος σκοπός - ότι η
Ινδία ενδιαφέρεται . Σε αυτό το πλαίσιο, το IRIS θα
διοργανώσει το ανωτέρω διαδικτυακό σεμινάριο για τους
δικαιούχους στην Ελλάδα . Στο διαδικτυακό σεμινάριο θα
συμμετέχουν
επίσης
η
Συνομοσπονδία
Ινδικών
Βιομηχανιών (CII) και η Πρεσβεία της Ινδίας, Αθήνα.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας ,06.11.2020
Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για
τον ευρωπαϊκό και εθνικό πρωτογενή τομέα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
συνεχίζονται με ολοένα και εντατικότερους ρυθμούς, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία
εκπόνησης των εθνικών στρατηγικών τους σχεδίων της ΚΑΠ. Όμως η ΚΑΠ δεν βαδίζει πλέον μόνη της. Συντονίζεται πλήρως με την
οριζόντια αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, υπηρετώντας τις επιταγές του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής
οικονομίας και κοινωνίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θέτει η Πράσινη Συμφωνία αλλά και το ευρωπαϊκό Σχέδιο ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης Covid – 19. Με πληθώρα διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και την ΕΕ
που εκπροσωπούν φορείς χάραξης πολιτικής, κυβερνητικούς και μη φορείς, συνεταιριστικές οργανώσεις, εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών, γεωργικούς συμβούλους, επιστήμονες και ερευνητές, καθώς τράπεζες και εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, το 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο αποσκοπεί να δώσει βήμα σε όλους τους
ενδιαφερόμενους για την διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου, συμβάλλοντας σε έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για τον πρωτογενή
τομέα ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις διαπιστωμένες ανάγκες. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία μπορείτε να στείλετε email
στο marketing@c-gaia.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2130187300.

5η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αραβικού
Κόσμου «Μια Στρατηγική Εταιρική Σχέση»

29η Fruit Logistica special edition 2021 (Βερολίνο, 18.–
20.05.2021)

Η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αραβικού κόσμου είναι ένα
διεθνές φόρουμ πολιτικού και οικονομικού διαλόγου
μεταξύ της ΕΕ και του Αραβικού Κόσμου. Στόχος του
είναι να εντοπίσει και να προωθήσει τα κοινά
συμφέροντα και τις αξίες των δύο περιοχών συλλογικά
και να επισημάνει βασικούς τομείς προτεραιότητας για
συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και
παγκόσμιες προκλήσεις. Η Παγκόσμια Διάσκεψη
Κορυφής ΕΕ-Αραβικού Κόσμου, ως το πρώτο φόρουμ
που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των
σχέσεων ΕΕ-Αραβικών Χωρών σε ταραχώδεις καιρούς
για την παγκόσμια κοινότητα, ειδικά τώρα στην εποχή
της πανδημίας. Η διάσκεψη κορυφής διοργανώθηκε τα
τελευταία τέσσερα χρόνια με την υποστήριξη της
ελληνικής κυβέρνησης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Αραβικού Συνδέσμου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής ΕΕΑραβικού Κόσμου είναι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και υπό την αιγίδα του Ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών. Δεδομένων των ιστορικών
δεσμών της Αθήνας με τον Αραβικό Κόσμο, η Ελλάδα
είναι ιδανικός υποψήφιος για να διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο στη βοήθεια των περιφερειών στην
επίτευξη των οικονομικών και πολιτικών δυνατοτήτων
τους. Με βάση τη σημαντική επιτυχία των
προηγούμενων συνόδων κορυφής, η 5η Διάσκεψη
Κορυφής ΕΕ-Αραβικού Κόσμου, με τίτλο «Μια
στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ του Αραβικού Κόσμου
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» θα πραγματοποιηθεί σε
ψηφιακή φόρμα , τη Δευτέρα & Τρίτη, 9-10 Νοεμβρίου
2020.
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://euroarabsummit.com/ .

η Διεθνής Έκθεση για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, FRUIT
LOGISTICA, επαναπρογραμματίστηκε για τις 18 – 20 Μαΐου 2021
και θα πραγματοποιηθεί ως Special Edition, όπως ανακοίνωσε ο
Εκθεσιακός
Οργανισμός
του
Βερολίνου,
ο
οποίος
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Πιο συγκεκριμένα η
Ειδική Έκδοση της FRUIT LOGISTICA για το 2021 θα
πραγματοποιηθεί υπό το σύνθημα: “Συναντηθείτε επί τόπου.
Συνδεθείτε online”. Το προσαρμοσμένο concept της έκθεσης
επικεντρώνεται σε επαγγελματικές συναντήσεις και ειδικά
εκθεσιακά πακέτα, με σκοπό να μεγιστοποιήσουν την ευελιξία και
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες των εκθετών. Η FRUIT LOGISTICA
Special Edition 2021, μέσα από τα ειδικά πακέτα για τους εκθέτες,
τα οποία θα περιλαμβάνουν τον εκθεσιακό χώρο, την κατασκευή
του περιπτέρου και την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ουσιαστικά
επιθυμεί να προσφέρει γρήγορες λύσεις, με σκοπό να συνδεθούν
ξανά οι μεγαλύτεροι «παίκτες» του κλάδου φρούτων και λαχανικών
στο Βερολίνο το 2021. Στην προηγούμενη διοργάνωση, η Ελλάδα
και η Κύπρος εκπροσωπήθηκαν από 78 και 17 επιχειρήσεις
αντίστοιχα, μεταξύ αυτών αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις
φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και εταιρίες τεχνικών
συστημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός, ότι για ακόμη μια φορά οργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία
4 ελληνικά ομαδικά περίπτερα, τα οποία φρόντισαν για την
ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας, όσο αφορά την προώθηση των
φρέσκων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα
την εκπροσώπηση των ελληνικών εταιριών ανέλαβαν η Enterprise
Greece Invest & Trade, η GREAT EXHIBITIONS, η ΝOVACERT
και η Economotechniki. Στο πλαίσιο της έκθεσης λαμβάνουν χώρα
και αρκετά ενδιαφέροντα events και forums με κορυφαίο το
Innovation Award, όπου βραβεύεται η εταιρία με το πιο καινοτόμο
προϊόν, ενώ τις καλύτερες εντυπώσεις κέρδισε τη φετινή χρονιά η
Start-Up Day, όπου συγκεντρώθηκαν νεοσύστατες επιχειρήσεις
και τους δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πρωτοπορίες του
κλάδου. Επιπρόσθετα, έλαβε μέρος το Logistics Hub, που είχε σαν
στόχο την καλύτερη ενημέρωση ως προς τη μεταφορά του
προϊόντος, το Tech Stage, που πραγματοποιήθηκε με μοναδικό
θέμα την τεχνολογία του αύριο, το Future Lab, με ιδέες για το
μέλλον αλλά και το Fresh Produce Forum, που είχε ιδιαίτερη
απήχηση, αναλύοντας όλα τα μείζονα θέματα του κλάδου. Άλλο
ένα highlight της έκθεσης αποτέλεσε η δεύτερη εμφάνιση του
Global Women’s Network με συμμετέχοντες από όλες τις
ηπείρους, όπου υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα της γυναικείας
παρουσίας στον κλάδο. Σημειώνεται ότι η FRUIT LOGISTICA,
είναι η μοναδική και κορυφαία πλατφόρμα Καινοτομίας,
Πληροφόρησης και Επιχειρηματικών Δράσεων στον κλάδο της.
Στην
τελευταία
διοργάνωση
της
FRUIT
LOGISTICA
συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 3.300 εκθέτες απ’ όλο τον
κόσμο και περισσότεροι από 72.000 εμπορικοί επισκέπτες.
Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.fruitlogistica.com. Ο Εκθεσιακός
Οργανισμός του Βερολίνου, με στόχο να διευρύνει το διεθνές
δίκτυο εκθέσεων και συνεδρίων, διοργανώνει την ASIA FRUIT
LOGISTICA στις 18. – 20.11.2020, για πρώτη φορά διαδικτυακά.
Η ψηφιακή πλέον έκθεση για την προώθηση φρέσκων φρούτων
και λαχανικών για επαγγελματίες μετονομάστηκε σε ASIA FRUIT
LOGISTICA ΟΝ και θα παρέχει σε εκθέτες και επισκέπτες της μία
ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης. Ενώ, όσες
εταιρείες - εκθέτες επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να
διοργανώσουν webinars ή παρουσιάσεις πάνω στα προϊόντα και
τις υπηρεσίες τους. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανασχεδιάζει το πλάνο για να
υποστηρίξει τη διαδικτυακή συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών, με
σκοπό να ανοίξει δρόμους εξωστρέφειας της ελληνικής
επιχειρηματικότητας στην ασιατική αγορά τροφίμων. Ιστοσελίδα:
www.asiafruitlogistica.com. Για περισσότερες πληροφορίες και
κάρτες εισόδου -με μειωμένη τιμή και επιπλέον 10% έκπτωση για
τα μέλη μας- μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο
της Έκθεσης FRUIT LOGISTICA στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Αθήνα, τηλ.: 210 6419037, Θεσ/νίκη τηλ.: 2310 327733 ή στην
ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr .

Αποφάσεις – Εγκύκλιοι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Α1120408 ΕΞ 2020 Ημερομηνία 05
Οκτωβρίου 2020
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3725
Θέμα: Παροχή οδηγιών για την λειτουργία «Αίτησης
Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα Εμπορευμάτων
Προσωρινής
Εναπόθεσης»
του
Υποσυστήματος
Δηλωτικών.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.2106987453, EMail : dtd@aade.gr ,
www.aade.gr . Η εγκύκλιος
αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr

9ο Αραβο – Ελληνικό Οικονομικό φόρουμ
Το Αραβο – Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και
Αναπτύξεως με έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι
πρόκειται να διοργανώσει τη ναυαρχίδα των
εκδηλώσεών του, το 9ο Αραβο – Ελληνικό Οικονομικό
φόρουμ, ένα φόρουμ που έχει γίνει θεσμός και που για
τη φετινή χρονιά, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,
θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή. Το 9ο φόρουμ θα
πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου τ.ε και θα
επικεντρωθεί σε τομείς σημαντικούς για την Ελλάδα και
τον αραβικό κόσμο, όπως οικονομία και ανάπτυξη,
επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, κατασκευές και
υποδομές, ψηφιοποίηση, κλάδος τροφίμων και
φαρμακοβιομηχανία. Σύντομα θα σταλεί πληρέστερη
ενημέρωση

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από την
Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα, μας ενημερώνει για
ενδιαφέρον της κρατικής διαστημικής υπηρεσίας Ουκρανίας για
συνεργασία με ελληνικούς φορείς στον τομέα της τεχνολογίας
του διαστήματος. Επιπρόσθετα, διαβίβασε υλικό για τους
τομείς που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη συνεργασία και
τις προδιαγραφές του τεχνολογικού εξοπλισμού, που τίθενται
από την ουκρανική πλευρά.
Για περισσότερες πληροφορίες τυχόν ενδιαφερόμενοι φορείς
μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από την
κρατική
διαστημική
υπηρεσία
Ουκρανίας
(https://www.nkau.gov.ua/en/ , www.yuzhnoye.com , email:
space@yuzhnoye.com , Τηλ. +380 562 34 23 19, Fax: +380
562 34 03 83).
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:
- ενημερωτικό έγγραφο
για την
«Εβδομάδα Ελληνικής
γεύσης», από 24 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2020, στην
αγορά της Βόρειας Μακεδονίας.
https://www.youtube.com/watch?v=p3flL3Qtcwg .

Διαδικτυακή Εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου και τη μνήμη του Πολιούχου της πόλεώς μας
Αγίου Δημητρίου
Με έγγραφό της η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών μας
ενημερώνει αφενός για το περιεχόμενο των δράσεων που θα
πραγματοποιήσει την αμέσως προσεχή περίοδο και έως το
καλοκαίρι του 2021 αφετέρου δε για τον τρόπο υλοποίησής
τους.
Όπως

αντιλαμβάνεστε,

οι

ιδιότυπες

συνθήκες

που

επικρατούν σε όλο τον κόσμο μετά την εμφάνιση της
πανδημίας Covid-19 επέβαλλαν δραστικές αλλαγές στην
καθημερινότητα όλων μας. Η τακτική, διά ζώσης επικοινωνία
έχει

περιορισθεί

στο

ελάχιστο,

αφού

οι

κοινωνικές

συναναστροφές συντελούν στη διάδοση της νόσου.
Αναπόφευκτο ήταν οι έκτακτες συνθήκες να επηρεάσουν
τόσο τη λειτουργία της ΕΜΣ όσο και την επικοινωνία με τα
μέλη της. Με αίσθημα ευθύνης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει
λάβει στους χώρους της ΕΜΣ όλα τα απαραίτητα μέτρα που η

-δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη
Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.13/2020 από 23η τ.μ.
Σημειώνεται ότι, το δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ – Σκοπίων, στη διαδικτυακή
πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πολιτεία έκρινε αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί η

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72474

Ωστόσο,

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.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Αναβολή της διεθνούς έκθεσης
τουρισμού Fitur για 19-23 Μαΐου 2021. Tο εν θέματι κείμενο έχει
αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε
στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/72434 .
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Ο βαθμός εμπιστοσύνης στις
μεγάλες ισπανικές εταιρίες και ο επενδυτικός ρυθμός. Tο εν
θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και
μπορείτε
να
το
δείτε
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72438 .
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο
του ομίλου El Corte Inglés. Tο εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί
στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/72452 .
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Οι επιπτώσεις της πανδημίας
στον τουρισμό στην Ισπανία
και οι κυριότερες προβλέψεις για το μέλλον. Tο εν θέματι
κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και
μπορείτε
να
το
δείτε
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72452 .
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 .

δημόσια υγεία. Όλο το προσωπικό της ΕΜΣ βρίσκεται
κανονικά στις θέσεις του, λαμβάνοντας φυσικά τις αναγκαίες
προφυλάξεις.
οι

δυσμενείς

υγειονομικές

συνθήκες

μας

υποχρεώνουν σε αναπροσαρμογή των σχεδίων μας που
σχετίζονται με τη δημόσια παρουσία της ΕΜΣ. Έτσι, θα
πρέπει να γνωρίζετε πως για όσο διάστημα διατηρούνται οι
έκτακτες υγειονομικές συνθήκες, όλες οι εκδηλώσεις και οι
δραστηριότητες της ΕΜΣ θα διεξάγονται εξ αποστάσεως, με
τη χρήση του διαδικτύου. Ήδη η Εταιρεία μας έχει
προμηθευτεί

όλο

τον

απαραίτητο

τεχνικό

εξοπλισμό

προκειμένου να είναι σε θέση να πραγματοποιεί όλες τις
εκδηλώσεις της διαδικτυακά. Η Αίθουσα Διαλέξεων του
πρώτου ορόφου έχει ενισχυθεί με μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας προκειμένου να παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας.
Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τον Πανηγυρικό Λόγο για
τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 και του Πολιούχου
της πόλεως Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου. Τον Λόγο θα
εκφωνήσει ο Πρέσβης ε.τ. και ιστορικός κ. Κωστής Ι. Αιλιανός
με θέμα: Διπλωματικά στιγμιότυπα της Βαλκανικής πολιτικής
μας από το 1912 μέχρι το 1941 και θα προβληθεί διαδικτυακά
την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18.15.
Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://youtu.be/h6G1yzmUt94
Ο σύνδεσμος θα βρίσκεται διαθέσιμος και μετά την
Εκδήλωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών: www.ems.gr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

642

27/10/2020
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
2695360606

627

29/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΛ. 2313327864

ΤΗΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

619

30/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

620

30/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

424 ΓΣΝΘ

621

30/10/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΘ

622

30/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ.2310381080

636

30/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΛ.2313 327821

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

618

2/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 27 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΙ 2

424 ΓΣΝΘ

623

2/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΧΑΡΤΙΝΑ
ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΗ
ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ)

424 ΓΣΝΘ

625

2/11/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ"
ΤΗΛ.2695360606
2/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ
,
ΨΥΚΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛ.2310381080
2/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΗΛ. 2313327825

ΓΝΖ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

635

2/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΣΑΣ ΤΗΛ. 2310962140 -39

ΣΣΑΣ

638

2/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛ.2310381080

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η/Υ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

424 ΓΣΝΘ

641

2/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ) ΤΗΛ.2310381080

ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ

424 ΓΣΝΘ

645

02/11/2020
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

629

631

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΛ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΓΑΝΤΙΑ

ΤΗΝ
ΜΙΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

2/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΤΗΛ.2310381080
2/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(
ΚΛΙΝΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

661

02/11/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "TECHNICAL REFRESH
BALKANS IT INFRASTRUCTURE" ΤΗΛ. 2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

632

03/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΗΛ.2695360606

649

657

-

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΩΝ

ΤΟ
OF

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΓΕΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

634

03/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ. 2313320528

656

03/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) ΤΗΛ. 2310381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

424 ΓΣΝΘ

637

04/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
(ΣΥΡΙΓΓΕΣ) ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

424 ΓΣΝΘ

652

4/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(ΣΥΣΚΕΥΕΣ

424 ΓΣΝΘ

653

04/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ. 2310381080

644

05/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΛ. 2310962140

ΣΣΑΣ

655

05/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

424 ΓΣΝΘ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

06/11/2020
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Η/Υ
ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΤΗΛ. 2103893326
06/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΛ. 2313308154

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

643

06/11/2020
3Η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ "PASSIVE NETWORK
STRUCTURED
CABLING
FOR
THE,
TECHNICAL
FACILITIES
AT THE NCI AGENCY THE HAGUE" ΤΗΛ.2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

651

6/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ) ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ

424 ΓΣΝΘ

654

6/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΛΑΚΕΣ Ή ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ) ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

424 ΓΣΝΘ

658

06/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΤΗΛ. 2310381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

424 ΓΣΝΘ

662

6/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ
)
ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

663

6/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

630

09/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΜΑΜΕΩΝ
ΤΗΛ.2106571758

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ - ΚΛΑΔΟΣ Γ'

650

13/11/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
4
2108705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

624

16/11/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
"REQUEST
FOR
INFORMATION
CALLOUT SYSTEM" ΤΗΛ. 2103893822

639
640

626

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
20-24
ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕ
ΘΕΜΑ
AUTOMATED

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

20/11/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
ΝΑΤΟ
ΜΕ
ΘΕΜΑ
"PROCUREMENT
OF
SUPPORT
FOR
NCIA
SERVICES
HEWLETT
PACKARD
ENTERPRISE
HARDWARE"
ΤΗΛ.
2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

-

ΤΟΥ
ΝΑΤΟ
SITCEN

ΓΙΑ
ΤΗΛ.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

20/11/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
26
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ
4Χ4
ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ 600 ΚΙΛΑ ΕΩΣ 1,5 ΤΟΝΟΥ ΤΗΛ.
2108705013
23/11/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΛ. 2462350311

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

628

23/11/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
3
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΛ.2106551691

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

633

26/11/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΡΛ ΤΗΛ.2313325115

659

29/02/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
OF
SHIP-SHORE-SHIP
BUFFER
ASSOCIATED
COMMUNICATIONS
2103893822

647

589

•
•

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΡΓΟ
"REORGANISATION
CAPABILITY
INCLUDING
SYSTEMS"
ΤΗΛ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

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

