Μάϊος 2020 Έτος 19ο

Τεύχος No 21
Στη
δράση
«Ενίσχυση
της
αυτοαπασχόλησης
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)» του
ΕΠΑνΕ7Κ εντάσσονται 408 νέα επιχειρηματικά σχέδια

ΒΕΘ: Στη σωστή κατεύθυνση οι
εξαγγελίες του πρωθυπουργού - Θα χρειαστούν και άλλες
παρεμβάσεις
Για μέτρα που συμβάλουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας
κάνει λόγο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
αναφορικά με τα όσα ανακοινώθηκαν, 20/05/2020, από τον
πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς.
«Τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δημιουργούν μια
ομπρέλα προστασίας και παράλληλα εμπιστοσύνη και
αισιοδοξία για την προσπάθεια αναστολής του αρνητικού
κλίματος που έχει δημιουργηθεί ως απόρροια της πανδημίας»
αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης
υπογραμμίζοντας πως ανάλογη αντιμετώπιση όπως αυτή του
τουρισμού, της εστίασης και των μεταφορών αναμένουν και ο
χώρος της μεταποίησης και οι άλλοι κλάδοι της παροχής
υπηρεσιών που επίσης έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.
«Ειδικά για επιχειρήσεις που άντεξαν στη δεκαετή κρίση και
είναι αποκλεισμένες από τις τράπεζες θα πρέπει να υπάρξει
ειδική μέριμνα καθώς αποτελούν μέρος του εθνικού κεφαλαίου
της χώρας» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ επισημαίνοντας
πως «η στήριξη της απασχόλησης και των επιχειρήσεων, με
επιδότηση του μισθολογικού και μείωση του φορολογικού
κόστους, καθώς και η παροχή ρευστότητας με επιδότηση
επιτοκίου για κεφάλαιο κίνησης, είναι σαφώς μέτρα προς τη
σωστή κατεύθυνση. Δεδομένων των συνθηκών δεν
αποκλείεται να χρειαστεί και η επιχορήγηση επιχειρήσεων που
πλήττονται».
«Το τετράπτυχο στήριξης που ανακοινώθηκε σε απασχόληση,
ρευστότητα, φορολογία και ιδιωτικό χρέος που ανακοινώθηκε,
δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας, ωστόσο, ο ιδιωτικός τομέας
που αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας θα
χρειαστεί και επιπρόσθετα, στοχευμένα μέτρα, κάθε φορά που
θα προκύπτει κάποιος αστάθμητος παράγοντας» καταλήγει ο
κ. Καπνοπώλης.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Άνοιξε πάλι από Τετάρτη 12:00 μμ το Π.Σ.
Κρατικών Ενισχύσεων για τη συνέχιση υποβολής
αιτήσεων για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Την Τετάρτη 20 Μαΐου, και ώρα 12:00μ.μ. άνοιξε και πάλι το
Πληροφοριακό
Σύστημα
Κρατικών
Ενισχύσεων
(https://www.ependyseis.gr/mis) για τη συνέχιση της υποβολής
αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και θα παραμείνει ανοιχτό
έως την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00μ.μ. (Προηγούμενη
περίοδος υποβολής: 28/4 έως 6/5). Γίνεται, επίσης, γνωστό ότι
οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300
εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια
προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο
συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με τη συμμετοχή των
τραπεζών, διαμορφώνεται σε άνω των 2 δις ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα χρηματοδότησης
ΤΕΠΙΧ
ΙΙ
στο
σύνδεσμο:
:
http://www.etean.gr/PublicPages/PressRelease.aspx?ID=45 .

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της 20ης ΜαΊου 2020: Συνεχίζονται,
με αμείωτο ρυθμό, οι εντάξεις επιχειρήσεων στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ
2014-2020, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο
πλαίσιο ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Την Τετάρτη
20 Μαΐου, εντάχθηκαν
στη δράση «Ενίσχυση της
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’
κύκλος)», 408 νέα επιχειρηματικά σχέδια, με τη συνολική
δημόσια δαπάνη τους να ανέρχεται στα 9.950.698 ευρώ. Με
τις νέες αυτές εντάξεις, προσφέρεται σε ακόμη περισσότερους
πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι
άνεργοι ή εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, η
δυνατότητα
έναρξης/υποστήριξης
της
άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά
τους, καθώς και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου,
προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, υπέγραψε ο Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης
Δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016,
συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ,
υπέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης. Πρόκειται για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική
Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων
ευρώ και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ. Η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά εντός της τρέχουσας
βδομάδας και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι
καθώς ένα ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο μοχλεύει κατά
μέσο όρο τρία ευρώ, με τα 500 εκατομμύρια ευρώ
υπολογίζεται να δρομολογηθούν επενδύσεις ύψους
τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/δύο-νέες-προσκλήσεις-τουαναπτυξιακο/

Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
για τα μέτρα στήριξης της εργασίας, της οικονομίας και
του τουρισμού
Η στήριξη της εργασίας, η μείωση φόρων και η τόνωση
επιχειρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας και
της μείωσης της φορολογίας, είναι οι τρείς πυλώνες στους
οποίους θα στηριχτεί το σχέδιο, που θα ανεβάσει το ύψος των
παρεμβάσεων της κυβέρνησης στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ,
για την μετάβαση «από την αβεβαιότητα του σήμερα στην
ασφάλεια του αύριο» ανακοίνωσε με μήνυμά του προς τους
πολίτες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείτε τις
Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για
τα μέτρα στήριξης της εργασίας, της οικονομίας και του
τουρισμού
στο
σύνδεσμο:
https://primeminister.gr/2020/05/20/23995

Το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης τους επόμενους
μήνες για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό.

ΑΑΔΕ: Επικαιροποιήθηκε το αρχείο των επιχειρήσεων για
την επιστρεπτέα προκαταβολή

Ένα νέο πακέτο με «15 πολιτικές» που θα υλοποιούνται
από τη μεθεπόμενη εβδομάδα και έως τις 30 Οκτωβρίου και
αφορούν στην 3η φάση του σχεδίου για την ανάκαμψη της
οικονομίας, παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας στην κοινή συνέντευξη με τους υπουργούς
Οικονομίας, Εργασίας και Τουρισμού, όπου παρουσιάστηκε
το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης τους επόμενους μήνες
για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό. Το νέο
πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση έως 31
Οκτωβρίου του ΦΠΑ σε μεταφορές, καφέ και μη
αλκοολούχα, τουριστικό πακέτο και κινηματογράφους.
Όπως είπε ο υπουργός, το συνολικό κόστος των
διευρύνεται στα περίπου 14,5 δισ. ευρώ και η
προστιθέμενη αξία τους στα 20 δισ. ευρώ. Ενώ, με την
αξιοποίηση το επόμενο διάστημα των ευρωπαϊκών ταμείων
(SURE, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ταμείο
Ανάκαμψης κ.ά.) το συνολικό κόστος των μέτρων εκτιμάται
ότι θα διαμορφωθεί στα 24 δισ. ευρώ. Δείτε τα νέα μέτρα
και
τις
15
πολιτικές
στο
σύνδεσμο:
https://www.minfin.gr/web/guest/-/topothetese-touypourgou-oikonomikon-k-chrestou-staikoura-gia-tokybernetiko-schedio-epanekkineses-tes-ellenikesoikonomias?inheritRedirect=true&redirect=%2F
Το
σχέδιο
για
τη
στήριξη
της
οικονομίας
https://mcusercontent.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78/fi
les/254c7b79-e9ad-4394-8284d11471f67f55/Επανεκκινηση_της_Οικονομιας___20_05_20
20___FINAL_2.pdf

Στην επικαιροποίηση της εικόνας όλων των επιχειρήσεων στην
αίτηση χορήγησης της «επιστρεπτέας προκαταβολής» στο
myBusinessSupport, προχώρησε η ΑΑΔΕ, με βάση το νέο
αρχείο που έλαβε από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τον αριθμό των
εργαζομένων των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση.
Μάλιστα, για τις επιχειρήσεις που είχαν οριστικοποιήσει την
αίτησή τους, οι μεταβολές στην εικόνα τους στο
myBusinessSupport συνοδεύονται από εξατομικευμένο μήνυμα
ενημέρωσης και οδηγιών. Όλες οι επιχειρήσεις, επισημαίνουν
παράγοντες της ΑΑΔΕ, θα λάβουν και σχετικό ενημερωτικό mail
στη θυρίδα τους στο myTAXISnet. Η ΑΑΔΕ είχε ζητήσει από την
ΕΡΓΑΝΗ το επικαιροποιημένο αρχείο, μετά από ενημέρωση από
φορείς της αγοράς ότι σε πλήθος επιχειρήσεων είχε
καταχωρηθεί
λανθασμένος
αριθμός
εργαζομένων,
με
αποτέλεσμα πολλοί να απορρίπτονται από τη χορήγηση της
«επιστρεπτέας προκαταβολής». (Πηγή: EBEA e-Newsletter|1618.5.20).

Επεκτείνεται και τον μήνα Μάιο η έκπτωση 25% σε
εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων
οφειλών προς την εφορία
Επεκτείνεται και τον μήνα Μάιο η έκπτωση 25% σε
εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
προς την εφορία του μηνός Μαΐου 2020, όπως προβλέπει
τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε
στην Βουλή. H έκπτωση παρέχεται σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορονοϊού και αφορά στις
εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση
με ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής εντός του μηνός
Μαΐου 2020. Εξαιρούνται από την έκπτωση 25% οι οφειλές
από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής
καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από
ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού
Δημοσίου. (Πηγή: EBEA e-Newsletter|21.5.20).

Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης της επένδυσης σε
ποσοστό 100% από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές η/και
ελεγκτικές εταιρείες για τις επενδύσεις που έχουν
υπαχθεί στον Ν.3299/04.
Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων
και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και η
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ,
18.05.2020: Σε συνέχεια της από 2-4-2020 ανακοίνωσής
μας, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και η Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει
ότι η πλατφόρμα για την υποβολή της «έκθεσης
διασφάλισης», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων
διασφάλισης 3000 καθώς και της έκθεσης ελέγχου
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης, είναι πλέον διαθέσιμη και για τα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν.3299/04.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας
Διευκρινιστική εγκύκλιος όσον αφορά την παράταση αναστολής
συμβάσεων εργασίας, την εκ περί τροπής εργασία, αλλά και τη
χορήγηση την υποχρέωση χορήγησης κανονικής άδειας δύο
συνεχόμενων εβδομάδων στους μισθωτούς, σε συνδυασμό με
την άδεια ειδικού σκοπού εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.
Αναλυτικότερα, δείτε τι προβλέπει η εγκύκλιος στο σύνδεσμο:
https://www.e-nomothesia.gr/nomikes-plirofories/ypergasias-tiisxuei-gia-ergazomenous-se-anastoli-ek-peritropis-ergasia-kaitherines-adeies.html (Πηγή: EBEA e-Newsletter|21.5.20)

Ν. Παπαθανάσης,
Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων : Μέχρι τις 25 Μαΐου, επιστρέφει σε λειτουργία
το 65% των επιχειρήσεων και το 77% των εργαζομένων
«Συνολικά, στα 4 στάδια επανεκκίνησης της οικονομίας από τις
4 Μαΐου έως και τις 25 Μαΐου, επιστρέφουν σε λειτουργία
197.000 επιχειρήσεις δηλαδή το 65% των επιχειρήσεων που
ήταν σε αναστολή λειτουργίας. Επανέρχονται στην εργασία τους
532.000 εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν,
που αντιστοιχεί στο 77% των εργαζομένων του συνόλου των
επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή» ανέφερε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ν. Παπαθανάσης
κατά την ανακοίνωση των δραστηριοτήτων και των κανόνων
λειτουργίας των οικονομικών φορέων που επανεκκινούν. Δείτε
τη
σχετική
ανακοίνωση
στο
σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/ανακοίνωση-από-τον-υφυπανε-κ-νίκοπαπα/ .

Οδηγός επανεκκίνησης για τη μαζική εστίαση από ΕΦΕΤ,
ΣΕΒΤ και ΕΠΟΕΣ
Τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» εξέδωσε ο
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε συνεργασία
με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.)
και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης
(ΕΠ.Ο.ΕΣ), ενόψει της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων
Μαζικής Εστίασης. Σκοπός του οδηγού είναι η παροχή απλών
και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας
πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID19. Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ
επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και στις
βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και
εθνικές συστάσεις. Δείτε το κείμενο του Οδηγού στο σύνδεσμο:
https://www.efet.gr/files/pdf/other/odigos-epan-estiasis.pdf
.
(Πηγή: EBEA e-Newsletter|21.5.2020).

Γ. Βρούτσης: 750.000 ασφαλιστικές ενημερότητες κάθε χρόνο
θα δίνονται, πλέον, ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα - Ένα
αίτημα δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα – Ωφελούνται όλοι
αλλά κυρίως οι νησιώτες μας
Ένα αίτημα δεκαετιών του παραγωγικού κόσμου ικανοποιείται με τη
νέα ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης Αποδεικτικού
Aσφαλιστικής
Eνημερότητας που αναπτύχθηκε από τον e-ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ.
Για πρώτη φορά εντάσσονται στην ηλεκτρονική διαδικασία
1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και
αγρότες της χώρας και διασυνδέονται τα Πληροφοριακά Συστήματα
Μισθωτών και Μη Μισθωτών παρέχοντας ολοκληρωμένη
πληροφορία για την Ασφαλιστική Ενημερότητα. Με τη νέα υπηρεσία
οι Ασφαλισμένοι θα μπορούν από τον υπολογιστή τους με απλά
βήματα, σε δευτερόλεπτα και χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα
του e-ΕΦΚΑ, να λάβουν το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής
Ενημερότητας. Ήδη μέχρι της 12:00 της πρώτης ημέρας λειτουργίας
έχουν υποβληθεί 4.088 αιτήματα. Σημειώνεται ότι ειδικά για τους
ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ θα απαιτηθεί μόνο για την πρώτη φορά
να επισκεφτούν την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να γίνει έλεγχος
πληρωμής των εισφορών τους για το διάστημα έως 31/12/2016.
Ιδιαίτερη σημασία έχει αυτή η διευκόλυνση για τους κατοίκους των
νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών οι οποίοι θα έπρεπε
μέχρι σήμερα να ταξιδεύουν μέχρι τα αντίστοιχα υποκαταστήματα
του τ.ΟΑΕΕ ,τ.ΟΓΑ ,τ.ΕΤΑΑ, ξοδεύοντας χρήματα και χρόνο
προκειμένου να λάβουν μια απλή Ασφαλιστική Ενημερότητα.
Επιπλέον, για πρώτη φορά καταχωρούνται και ελέγχονται οι
Υπεύθυνες Δηλώσεις για όσους εξαιρούνται από την προσκόμιση
του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας θωρακίζοντας με
αυτό τον τρόπο τόσο τους φορείς που εκτελούν τις αντίστοιχες
συναλλαγές, όσο και το Ασφαλιστικό Συστήμα της Χώρας από
εκείνους που χρησιμοποιούσαν την Υπεύθυνη Δήλωση ως
παράθυρο για να αποφεύγουν την προσκόμιση του Αποδεικτικού
Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Όπως δήλωσε ο Υπ. Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης: «Με τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής
εφαρμογής μειώνεται δραστικά το διοικητικό βάρος για ελευθέρους
επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολουμένους και αγρότες οι οποίοι
ελάμβαναν στο σύνολο τους περίπου 750.000 ασφαλιστικές
ενημερότητές ανά έτος και απελευθερώνονται τουλάχιστον 1
εκατομμύριο ανθρωποώρες παραγωγικού χρόνου ετησίως.
Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός σημαντικού στελεχιακού
δυναμικού θα κατευθυνθεί στην αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων. Ένα
αίτημα δεκαετιών του παραγωγικού κόσμου ικανοποιείται, για
πρώτη φορά, με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης Αποδεικτικού
Aσφαλιστικής Eνημερότητας και διευκολύνονται όλοι, κυρίως όμως,
οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών και των νησιών μας».

Νέα εφαρμογή για την προβολή- προώθηση των ελληνικών
αγροτικών προϊόντων
Ενεργοποιήθηκε πρόσφατα η ηλεκτρονική υπηρεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων greekfarms.gov.gr,
το νέο μέσο προβολής και προώθησης των ελληνικών αγροτικών
προϊόντων. Σύμφωνα με αυτή, ο παραγωγός, ο έμπορος, ο
μεταποιητής θα μπορεί να εισέρχεται στην πλατφόρμα, να
δημιουργεί το προφίλ του και μέσω της ιστοσελίδας να προβάλλει τα
προϊόντα, που έχει προς πώληση σε ένα καταναλωτικό κοινό χωρίς
σύνορα. Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες η πλατφόρμα μέσα στις
επόμενες μέρες θα είναι διαθέσιμη και η αγγλική έκδοση, κάτι που
θα βοηθήσει τους Έλληνες παραγωγούς να οργανώσουν την
προβολή των προϊόντων τους σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού.
Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα στο σύνολο της ελληνικής
παραγωγής και ιδιαίτερα των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων,
να διατίθενται άμεσα στην αγορά, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια
σε ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Επίσης μέσω της
εφαρμογής, οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να
αναζητήσουν τόσο την κατηγορία, αλλά και το είδος του προϊόντος,
που ψάχνουν, σε πραγματικό χρόνο, ενώ μπορούν να εντοπίζουν
τη διαθέσιμη παραγωγή και με βάση γεωγραφικά κριτήρια, για την
καλύτερη οργάνωση των αγορών τους και της μεταφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες: https://greekfarms.gov.gr/greekfarms/.
(Πηγή: Newsletter No 18, Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, Επιμελητήριο
Χαλκιδικής).

Διαδικτυακή
συζήτηση
με
θέμα
«Τοπική
Αυτοδιοίκηση & Κυκλική Οικονομία | Το Πρόγραμμα
Αντώνης Τρίτσης»
Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας σε
συνεργασία με την οικονομική ιστοσελίδα Insider.gr, θα
φιλοξενήσει τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Τοπική
Αυτοδιοίκηση & Κυκλική Οικονομία | Το Πρόγραμμα
Αντώνης
Τρίτσης».
Πρόσφατα
οι
Υπουργοί
Εσωτερικών,
Οικονομικών
και
Ανάπτυξης
συνυπέγραψαν την ΚΥΑ για το νέο Πρόγραμμα έργων
και δράσεων, ανάπτυξης και αλληλεγγύης της
Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», με στόχους
αναπτυξιακούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, ενώ
εκτάκτως εντάχθηκε σε αυτό και μία σειρά δράσεων για
τη στήριξη των αυξημένων αναγκών των τοπικών
κοινωνιών εν μέσω της πανδημίας. Παράλληλα,
προωθείται και το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της
κυκλικής οικονομίας, το οποίο μπορεί να έχει καταλυτική
επίδραση
στην
οικονομική
ανασυγκρότηση,
προσδίδοντας αειφορική διάσταση στο παραγωγικό
μοντέλο. Η διαδικτυακή συζήτηση θα αναλύσει την
τοπική διάσταση των δύο παραπάνω συνιστωσών,
καθώς και τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχών
κυκλικής οικονομίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε η
τελευταία
να γίνει ο καταλύτης μιας βιώσιμης,
συνεργατικής και κοινωνικής οικονομίας που θα
προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους
της.
Η συζήτηση που θα διεξαχθεί θα επικεντρωθεί στις
παρακάτω θεματικές:
- Οι πυλώνες-προτεραιότητες του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης»
- Παραδείγματα καλών πρακτικών εφαρμογής κυκλικής
οικονομίας σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού
- Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη μετάβαση της
κοινωνίας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της κυκλικής
οικονομίας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της
ηλεκτροκίνησης
- Ο τρόπος οργάνωσης μιας έξυπνης πόλης με
αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες
- Το θετικό αποτύπωμα του Προγράμματος στη ζωή των
πολιτών
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020, 13:00 - 14:00 (EEST). Στη
διαδικτυακή συζήτηση θα συμμετάσχουν: Γιώργος
Κρεμλής, Σύμβουλος Πρωθυπουργού για Θέματα
Περιβάλλοντος , Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος
ΚΕΔΕ
&
Δήμαρχος
Τρικκαίων,
Γιώργος
Διαμαντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Vodafone
Innovus, Νίκος Κασιμάτης, Σύμβουλος Επενδύσεων.
Συντονιστής της συζήτησης: Δημήτρης Πεφάνης,
Διευθυντής Insider.gr. Εγγραφή στο σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/869141662369
3383695

Οδηγοί με μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για 10
Κλάδους
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, προετοίμασε,
σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, τους ΟΔΗΓΟΥΣ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με οδηγίες για
τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας. Μπορείτε να τους δείτε
και να τους κατεβάσετε πατώντας στο σύνδεσμο που
ακολουθεί. Θα ακολουθήσει ακόμα μία αποστολή με
επιπλέον

κλάδους.

https://www.eea.gr/arthra-

eea/odigies-gia-tin-epanenarxi-drastiriotitas-meta-apolockdown-pandimias-koronoiou-sars-cov-2/

Ο ΣΕΒΕ ενεργός υποστηρικτής των εξαγωγέων όλης της
χώρας με δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα
κατάρτισης
&
πιστοποίησης
στους
κλάδους
Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας Τροφίμων και ΥλικώνΚατασκευών
Στην υλοποίηση δύο επιδοτούμενων προγραμμάτων
επαγγελματικής εξειδίκευσης μέσω τηλε-εκπαίδευσης, με
αντίστοιχη πιστοποίηση, προχωρά ο ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος
Εξαγωγέων, ο μεγαλύτερος εξαγωγικός φορέας της χώρας,
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020». Τα εν λόγω προγράμματα
κατάρτισης & πιστοποίησης, τα οποία χρηματοδοτούνται από
ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους,
απευθύνονται σε
απασχολούμενους του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους κλάδους
της
οικονομίας,
με
σχέση
εξαρτημένης
εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, Λυκειακής
τουλάχιστον εκπαίδευσης. Τα στοχευμένα προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αφορούν στην
συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων, διάρκειας 120 ωρών και
συγκεκριμένα στην εξειδίκευση και πιστοποίηση εργαζομένων
και στελεχών επιχειρήσεων που απασχολούνται σε
οποιοδήποτε κλάδο, σε θέματα Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας
Τροφίμων και Υλικών/Κατασκευών. Η χρονική διάρκεια κάθε
προγράμματος ανέρχεται στις 120 ώρες, υλοποιείται με τηλεεκπαίδευση και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, κατόπιν
εξετάσεων, στους ωφελούμενους θα χορηγείται επίσημη
Πιστοποίηση προσόντων / δεξιοτήτων στο σχήμα «Συμβούλου
Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» αλλά και εκπαιδευτικό
επίδομα συνολικού ύψους 600,00€. Οι θέσεις συμμετοχής
στα προγράμματα αφορούν 817 εργαζομένους, οι οποίοι θα
επιλεγούν μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος
επιλογής και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την Αναλυτική Πρόσκληση
στο
σύνδεσμο:
https://www.seve.gr/wpcontent/uploads/2020/05/ΣΕΒΕ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-Πρόσκλησηωφελουμένων-1.pdf και για περισσότερες πληροφορίες να
αποστείλουν email στη διεύθυνση edu24@seve.gr . Η
υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.seve.gr/edu24 , από τις
11/05/2020 έως τις 31/05/2020. Πληροφορίες: www.seve.gr .

Παράταση
εργασίας

και

ανάκληση

αναστολής

συμβάσεων

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και με αφορμή τον
μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που αφορούν το έκτακτο και
προσωρινό μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας και τη
δυνατότητα παράτασης ή ανάκλησής της, απέστειλε στο
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
κείμενο
πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο
"Παράταση και ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας".
C:\Users\delichatsios\Desktop\ΥΛΙΚΟ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ\ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf . Στο κείμενο, παρουσιάζεται το
περιεχόμενο της ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1/5/2020 και
ειδικότερα τα άρθρα 10, 11 και 12 που ρυθμίζουν τα ανωτέρω
ζητήματα. Το κείμενο αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του
ΒΕΘ: www.veth.gov.gr στη διαδρομή: Επιχειρηματικά Νέα –
Ειδήσεις – Παράταση και ανάκληση αναστολής συμβάσεων
εργασίας.

Πρώτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών
Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία 5 Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, στο αντικείμενο των Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων. Η διάρκεια σπουδών ορίζεται
σε 3 ή 4 διδακτικά εξάμηνα αναλόγως προγράμματος, ενώ
υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης, και υλοποιείται σε
περιβάλλον μικτής διδασκαλίας μάθησης με πρότυπες
συνδυαστικές μορφές που περιλαμβάνουν:
έναν ολιγοήμερο κύκλο εντατικής διδασκαλίας ανά
εξάμηνο και
ηλεκτρονικές διαδικασίες μάθησης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
(http://msc.icsd.aegean.gr)
έως και τη Δευτέρα 03
Αυγούστου 2020. Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://msc.icsd.aegean.gr/ ή να απευθυνθούν στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2273082210 (09.00 –
15.00) ή στο email dmicsd@aegean.gr .
1.
Ασφάλεια
Πληροφοριακών
και
Επικοινωνιακών
Συστημάτων: Κατάρτιση και εκπαίδευση επιστημόνων,
ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών
οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης
στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων και των Τεχνολογιών Προστασίας της
Ιδιωτικότητας.
2. Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα
Νέας Γενιάς: Συστηματική εκπαίδευση σε εξειδικευμένα
θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης ευφυών περιβαλλόντων σε
δίκτυα νέας γενιάς, έχοντας ως σημείο αναφοράς το Διαδίκτυο
των Πραγμάτων.
3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Παροχή υψηλού επιπέδου
γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο χώρο της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, σχετικά με μία πληθώρα μορφών
Πληροφοριακών Συστημάτων που
μπορούν να αναπτυχθούν στους φορείς του δημόσιου τομέα
(π.χ., πληροφοριακά συστήματα εσωτερικής υποστήριξης,
παροχής ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πολίτες,
ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με το κράτος,
ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμμετοχής και διαβούλευσης,
αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων, ανοικτών κυβερνητικών
δεδομένων, διαλειτουργικότητα, κ.ά.).
4. Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα: Ανάπτυξη
γνωστικού υπόβαθρου στον τομέα των Πληροφοριακών
Συστημάτων (Π.Σ.) σε φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν
γνώσεις Πληροφορικής. Ο κύριος σκοπός του προγράμματος
είναι η μύηση των αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,
τεχνολογικών ή μη ειδικοτήτων, στα σύγχρονα θέματα των
Π.Σ., μέσω της εξοικείωσης στις αρχές που διέπουν την
ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση και διοίκηση ενός Π.Σ.
υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.
5. Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
(Διιδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου): Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων
στην επιστήμη της Διοίκησης Νεοφυών Επιχειρήσεων μέσω
της προσέγγισης των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων
του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: τεχνικές και
στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρηματικά
μοντέλα, ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο
σύγχρονο οργανισμό, ψηφιακά startups και ψηφιακές
υπηρεσίες.

Διάθεση προστατευτικών μασκών
Προστατευτική μάσκα προσώπου έτοιμη προς χρήση, επανχρησιμοποιούμενη και υποαλλεργική, με αποσπώμενο φίλτρο. Διατίθεται
σε τρία (3) χρώματα: μπεζ, μπλε και μαύρο. Για περισσότερες πληροφορίες : Οδυσεύς Βασίλαρος ΟΕ, τηλ. 2310900923, email:
vasilarowodisseas@gmail.com .

Πρόσκληση
δωρεάν
συμμετοχής
σε
διαδικτυακή
παρουσίαση (webcast) που συνδιοργανώνει το ΕΕΔΕΓΕ με
την ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη
ΑΕ Παροχής
Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών
(ΕΥ),
με
θέμα:
«Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της Κυβερνοασφάλειας
και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη μετά
Covid-19 ελληνική πραγματικότητα»
Το ΕΕΔΕΓΕ, λόγω αυξημένης χρήσης του διαδικτύου εν μέσω
της πανδημίας, αντιλαμβάνεται την ανάγκη των επιχειρήσεων για
ενημέρωση σε θέματα Κυβερνοασφάλειας και συμμόρφωσης με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Προς το
σκοπό αυτό πραγματοποιεί μια δωρεάν διαδικτυακή παρουσίαση
(webcast) σε συνεργασία με την ΕΥ, με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας
τις προκλήσεις της Κυβερνοασφάλειας και της Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων στη μετά Covid-19 ελληνική
πραγματικότητα», την Τρίτη 26/05/2020 , ώρα 15:30-16:30 μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής. Το webcast απευθύνεται σε
επιχειρήσεις που κάνουν χρήση συστημάτων πληροφορικής για
την εύρυθμη λειτουργία τους. Δήλωση ενδιαφέροντος
στο
σύνδεσμο:
https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1322517&tp_key=36
06675e0f για να εγγραφείτε δωρεάν. Εφόσον εγγραφείτε, θα
λάβετε επιβεβαίωση στο email που δηλώσατε με link για να
συμμετέχετε στην παρουσίαση στις 26/05/2020 και ώρα 15:3016:30. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα με την
εγγραφή ή την παρακολούθηση του webcast, επικοινωνήστε με
την
κα
Σωτηρία
Ακριτίδη,τηλ.
2102886668,
email:
sotiria.akritidi@gr.ey.com .

Αλλαγή στην ημέρα διεξαγωγής του 1ου webinar – Τρίτη 26
Μαΐου 2020
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, προσαρμοζόμενο στην εποχή
που διανύουμε, η οποία βασίζεται στην εργασία και τις
επικοινωνίες εξ αποστάσεως, και εναρμονισμένο με την ανάγκη
για επάνοδο των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της οικονομίας και
των εμπορικών συναλλαγών, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία
διοργάνωσης μίας σειράς «τηλε-συναντήσεων» (webinars) με
Έλληνες Εμπορικούς Ακόλουθους διαπιστευμένους στις
αραβικές χώρες καθώς και Άραβες επαγγελματίες, με σκοπό την
ενημέρωση των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων για την κατάσταση
των αγορών στις χώρες αυτές και τις πιθανές επιπτώσεις της
πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Σκοπός των δράσεων είναι η
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τα αραβικά κράτη και η
παρουσίαση επιχειρηματικών ευκαιριών σε όλους τους τομείς
στην μετά-covid-19 εποχή. Το πρώτο webinar, το οποίο λόγω
εκτάκτου κωλύματος ενός εκ των ομιλητών θα μεταφερθεί μία
ημέρα νωρίτερα, δηλ. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου
2020 στις 15:00 ώρα Ελλάδος και όχι την Τετάρτη όπως είχε
αρχικά ανακοινωθεί, θα παρουσιάζει τις χώρες της Αιγύπτου και
του Ιράκ. Ομιλητές θα είναι ο κ. Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Γενικό Προξενείο
της Ελλάδας στο Κάιρο της Αιγύπτου και ο κ. Ευάγγελος
Δαϊρετζής, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ερμπίλ, Ιράκ. Οι
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα
στους παρουσιαστές πριν και κατά τη διάρκεια του webinar, το
οποίο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα. Λεπτομέρειες σχετικά
με τις τεχνικές πληροφορίες θα δοθούν στους ενδιαφερομένους
όταν κατοχυρωθεί η συμμετοχή τους. Για τη φόρμα συμμετοχής,
παρακαλούμε
ΠΑΤΗΣΤΕ
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNS_BVFclH11Srs
15JVksBdig7siakeWY2vw7KUvuXKLcfA/viewform?vc=0&c=0&w=1
.
Καταληκτική
Ημερομηνία
Υποβολής
Δηλώσεων
Συμμετοχής: Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 και ώρα 16:00 (θα
τηρηθεί αυστηρά). Αδράξτε την ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτερα
δύο από τις μεγαλύτερες αραβικές αγορές! Περισσότερες
πληροφορίες Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και
Αναπτύξεως: Tel.:+30 210 6711 210/ 6773 428 (ext.101)/ Fax: +
30 210 6746 577, www.arabhellenicchamber.gr /e-mail:
chamber@arabgreekchamber.gr .

Πρόσκληση
:
Einladung:
Regional
Business
Perspectives after COVID-19 - you ask our neighbours
answer
Το
Ελληνο-γερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (Δορυλαίου 10-12, GR-11521 Αθήνα. Τηλ:
210 6419024 , Φαξ: 210 6445175
, E-Mail:
m.giakzidou@ahk.com.gr) σας προσκαλεί στην online
εκδήλωση των έξι Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων
στην περιοχή των Βαλκανίων και τη ΝΑ Ευρώπη, με θέμα:
Regional Business Perspectives after COVID-19 - you ask
our neighbours answer. Αναγνωρίζοντας τις μεγάλες
προκλήσεις, που έχει επιφέρει στη ζωή όλων μας αλλά και
στις οικονομίες των χωρών η επιδημία του Covid-19, σε
αυτήν την εκδήλωση θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τις
απόψεις των Γενικών Διευθυντών των Διμερών Γερμανικών
Επιμελητηρίων στην περιοχή των Βαλκανίων και τη ΝΑ
Ευρώπη και συγκεκριμένα του Επιμελητηρίου της
Βουλγαρίας, της Β. Μακεδονίας, της Ελλάδας, της
Ρουμανίας, της Σερβίας και της Τουρκίας πάνω σε θέματα
που απασχολούν την επιχείρησή σας. Θα έχετε τη
δυνατότητα να θέσετε εκ των προτέρων τα ερωτήματά σας
στους Γενικούς Διευθυντές των έξι Διμερών Γερμανικών
Επιμελητηρίων και να λάβετε πληροφορίες στη διάρκεια της
εκδήλωσης για τη μετά-COVID-19 εποχή, τις ευκαιρίες και
την προοπτική συνεργασίας με τις χώρες των Βαλκανίων
και τη ΝΑ Ευρώπη. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 27
Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 – 15:30. Μπορείτε να θέσετε
τα ερωτήματά σας κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα
του Ελληνο-γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου, μέχρι τις 21 Μαϊου 2020. Η εκδήλωση θα
διεξαχθεί στα αγγλικά και δεν έχει κόστος συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες & Δήλωση Συμμετοχής στο
σύνδεσμο:
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/regional-businessperspectives-after-covid-19-you-ask-our-neighboursanswers?no_cache=1

Ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύμβουλο της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα για την ιστοσελίδα
προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης στην Τουρκία
Σε έγγραφό του προς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης ο Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της
Τουρκίας στην Αθήνα παρουσιάζει την τουρκική ιστοσελίδα
υγειονομικής περίθαλψης (http://www.turkishhealthcare.org)
από την Ένωση Εξαγωγέων Χημικών και Χημικών
Προϊόντων της Κωνσταντινούπολης (IKMIB). Το IKMIB
αντιπροσωπεύει αποτελεσματικά τον τουρκικό χημικό τομέα
με την υποστήριξη του Υπουργείου Εμπορίου και της
Τουρκικής Συνέλευσης Εξαγωγέων στην Τουρκία, καθώς και
στον κόσμο. Ο ιστότοπος στοχεύει στην προώθηση των
Τούρκων εξαγωγέων στον τομέα της υγείας διεθνώς.
Δημιουργεί επίσης ένα περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ των
εταιρειών εξαγωγέων-εισαγωγέων στον τομέα. Μπαίνοντας
στον ιστότοπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους
Τούρκους εξαγωγείς απευθείας ή μέσω υπευθύνου
επικοινωνίας στο IKMIB. Εάν χρειάζεστε περισσότερες
πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον
Εμπορικό Σύμβουλο της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της
Τουρκίας: Τηλ: (+30) 210 722 21 96, Φαξ: (+30) 210 724 29
48, Ρηγίλλης
26, 10674 Αθήνα Ελλάδα, E-Mail:
atina@ticaret.gov.tr, Ιστότοπος: www.musavirlikler.gov.tr .
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο τουρκικής υγειονομικής
περίθαλψης
κάνοντας
κλικ
στο
http://www.turkishhealthcare.org
Επίσης απέστειλε το Δελτίο Focus Business Turkey- Μάιος
2020 που εκπονήθηκε από τη Δημοκρατία της Τουρκίας,
Υπουργείο Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Εξαγωγών για
ενημέρωση.

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών απέστειλε:

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε: Έκτακτο
ενημερωτικό δελτίο (COVID-19) ,No18 με θέμα: Ειδήσεις
σχετικά με τη μετακίνηση των πολιτών κατά την περίοδο της
πανδημίας μεταξύ των χωρών της περιοχής. ΦΕΚ 1839Β,
ΦΕΚ 1849Β, ΦΕΚ 1850Β, ΦΕΚ 1860Β, επιστολή προς
επιχειρήσεις.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα Σκόπια:
www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

1. Ενημερωτικό οδηγό για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων
σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά
χρηματοδοτικά προγράμματα. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία,
λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID19), έχει ενισχύσει έτι περαιτέρω το ενδιαφέρον των ελληνικών
μελετητικών, τεχνικών – κατασκευαστικών εταιρειών για
δραστηριοποίηση σε χώρες του εξωτερικού. Με στόχο τη
στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και των
προσπαθειών τους για εξεύρεση ευκαιριών δραστηριοποίησης
διεθνώς, έχει αποσταλεί από την εν λόγω Διεύθυνση
ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων,
από τριάντα (30) χώρες, στους τομείς της ενέργειας, των
υποδομών και της βιομηχανίας, σε όλο το φάσμα της μελέτης,
προμήθειας και κατασκευής (EPC), καθώς και (β)
χρηματοδοτικά προγράμματα, εκ των οποίων θα μπορούσαν,
ενδεχομένως, να επωφεληθούν. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω
οδηγός αποτυπώνει τις προκηρύξεις διαγωνισμών για ορισμένο
χρονικό διάστημα. Εταιρείες που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν
τακτική ενημέρωση για προκηρύξεις διαγωνισμών σε
συγκεκριμένες χώρες, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας
με τα Γραφεία ΟΕΥ στις χώρες αυτές (στοιχεία επικοινωνίας των
οποίων περιλαμβάνονται στον οδηγό και στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr) , προκειμένου να
τους γνωστοποιήσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους.
Ο
ενημερωτικός οδηγός έχει, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
‘Agora’, στη διεύθυνση: Οδηγός διαγωνισμών δημοσίων έργων.
2. Κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την Πρεσβεία της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, απέστειλε:
«Στοιχεία επικοινωνίας και δείγμα υπογραφής αρμοδίου
στελέχους της Κρατικής Υπηρεσίας Αντι-μονοπωλειακού
Ελέγχου και Ελέγχου Καταναλωτικών Αγορών του Υπουργείου
Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν - Υπόδειγμα Πιστοποιητικών
Καταγωγής για εξαγόμενα από το Αζερμπαϊτζάν προϊόντα» .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail:
b08@mfa.gr, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε έρευνα που
πραγματοποίησε το εν λόγω Γραφείο για την αιγυπτιακή αγορά
τυριών και γιαουρτιού, την παραγωγή, την κατανάλωση, τη
διάρθρωσή της, τα κανάλια διανομής, το καθεστώς και τις
διαδικασίες εισαγωγών, τις αιγυπτιακές εισαγωγές και τον
ανταγωνισμό, καθώς και τα προβλήματα καταχρήσεων
ονομασιών που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά τυριά και γιαούρτια
στην Αίγυπτο, αλλά και τις προοπτικές ενίσχυσης της παρουσίας
των εν λόγω ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στην
Αίγυπτο. Η έρευνα συνοδεύεται από αρχείο σε μορφή Excel με
αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των ελληνικών εξαγωγών τυριών
και γιαουρτιού προς Αίγυπτο κατά την περίοδο 2015-2019
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και ανάλυση της ανταγωνιστικής
θέσης των εξαγόμενων προς Αίγυπτο ελληνικών τυριών και
γιαουρτιών σε σύγκριση με τις λοιπές προμηθεύτριες χώρες για
το έτος 2019 (στοιχεία αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας,
CAPMAS).
Στην
έρευνα
περιλαμβάνονται
κατάλογος
αιγυπτιακών Αρχών που είναι αρμόδιες για τις προδιαγραφές και
τον έλεγχο των τροφίμων κατά την εισαγωγή τους στην Αίγυπτο,
καθώς και στοιχεία εισαγωγέων & διανομέων τυριών και
γιαουρτιών, ελληνικών τροφίμων, προϊόντων delicatessen και
αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αίγυπτο.. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάιρο
(www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email:
ecocom-cairo@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
Όπως αναφέρει στο με το με αριθ. Πρωτ. Φ.
2250/246/14.5.2020 έγγραφά του το Γραφείο Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας
στην Πρετόρια : Εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού/Covid-19,
παρατηρήθηκε έξαρση των περιπτώσεων ηλεκτρονικής
εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στη Νοτ. Αφρική, με
τους επίδοξους δράστες να στοχεύουν κυρίως μικρές και
μικρομεσαίες
ελληνικές
επιχειρήσεις,
κυρίως
δε
εισαγωγικές, προφασιζόμενοι τους εκπροσώπους είτε
ανύπαρκτων είτε “κατασκευασμένων” εταιρειών. Το
προηγηθέν δίμηνο, Μαρτίου-Απριλίου, απευθύνθηκαν στο
Γραφείο μας, εννέα(9) ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες
ζητούσαν ενημέρωση για αντίστοιχο αριθμό εταιρειών στη
Νοτ. Αφρική, ενώ όλες εξ αυτών επιθυμούσαν να κάνουν
εισαγωγές από τη Νοτ. Αφρική. Οι έξι(6) εξ αυτών είχαν την
προνοητικότητα να επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας,
προτού προβούν στην αποστολή χρηματικών εμβασμάτων,
ενώ οι υπόλοιπες τρεις(3), δυστυχώς, μας ενημέρωσαν εκ
των υστέρων για αθέτηση συμφωνηθέντων και αφού είχαν
ήδη πραγματοποιήσει τα σχετικά τραπεζικά (είτε μέρος τους
ως προκαταβολή είτε συνολική εξόφληση). Επισημαίνεται
επίσης το γεγονός ότι από τις εννέα(9) περιπτώσεις, οι
επτά(7) αφορούσαν αίτημα για εισαγωγή από τη Νοτ.
Αφρική προϊόντων ιατρικού/νοσοκομειακού εξοπλισμού και
αντισηπτικών/αιθυλικής αλκοόλης. Θα θέλαμε να θέσουμε
υπ’ όψιν σας ότι μετά την εκδήλωση της πανδημίας του
κορωνοϊου/Covid-19 και στη Νοτ. Αφρική, η Κυβέρνηση της
χώρας έχει επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς και
απαγορεύσεις στις εξαγωγές από τη χώρα όχι μόνο
προϊόντων ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού
(μάσκες, φόρμες, γάντια, κλπ) αλλά και προϊόντων, όπως η
αιθυλική αλκοόλη, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για
την παρασκευή αντισηπτικών και γενικότερα προϊόντων
απολύμανσης. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε απόπειρα
αποστολής αντίστοιχου υλικού είναι πρακτικά αδύνατη και
χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να ζητηθούν επιπλέον
χρηματικά ποσά για υποτιθέμενες τελωνειακές εξαγωγικές
διαδικασίες
ή
για
“ταχύτερη”
διεκπεραίωση
της
παραγγελίας. Σας επισυνάπτουμε σχετικό ενημερωτικό
σημείωμα του Γραφείου μας, 3 σελίδων, το οποίο βρίσκεται
αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας:
www.agora.mfa.gr
(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70599), στο
οποίο παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για έλεγχο
φερεγγυότητας
και
αξιοπιστίας
νοτιοαφρικανικών
επιχειρήσεων, εφιστώντας την προσοχή των ελληνικών
επιχειρήσεων για περιπτώσεις εξαπάτησης και για
ενδεχόμενες ενέργειές τους προκειμένου να προστατέψουν
και να διασφαλίσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα.
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε σχετικά τις επιχειρήσειςμέλη των Επιμελητηρίων σας, ενώ το Γραφείο ΟΕΥ
Γιοχάνεσμπουργκ παραμένει, όπως πάντα, στη διάθεσή
σας, για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις
(Τηλ.:
+27
11
2142317,e-mail:
ecocomjohannesburg@mfa.gr Fax: +27 11 2142304).

29η FRUIT LOGISTICA 2021 (Βερολίνο, 03.–
05.02.2021). Η Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού
Περιπτέρου έχει γίνει από το Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο θεσμός!
Η επόμενη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης για Φρέσκα
Φρούτα και Λαχανικά, FRUIT LOGISTICA, πρόκειται να
πραγματοποιηθεί στις 03. – 05. Φεβρουαρίου 2021, η
οποία διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του
Βερολίνου και επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι
το
Ελληνογερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
Καταληκτική
ημερομηνία
αίτησης
συμμετοχής 31.07.2020. 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.
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 τη 14η ASIA FRUIT
LOGISTICA στις 18. – 20.11.2020 στη Σιγκαπούρη, όπου
το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει και για το
έτος
2020
Ελληνικό
Ομαδικό
Περίπτερο.
Το
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εξασφάλισε τη στρατηγική
υποστήριξη του Enterprise Greece Invest & Trade για τη
συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών στην τελευταία
διοργάνωση, που δεν συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα,
επιδοτώντας την με την ενίσχυση του 50% του ενοικίου του
χώρου τους για σταντ επιφάνειας μέχρι 12 τ.μ. Σημειώνεται
ότι η Ελλάδα το 2019 εκπροσωπήθηκε στην έκθεση με 6
δυναμικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα στο Ελληνικό
Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου
έλαβαν μέρος οι εξής 5 εταιρίες: Anatoli SA, Chatzidakis
SA, Kolios Company SA, Mitrosilis SΑ και Protofanousi
Fruits. Ενώ η εταιρία ZEUS KIWI συμμετείχε ως
ανεξάρτητος
εκθέτης.
Ιστοσελίδα
της
έκθεσης:
www.asiafruitlogistica.com .
Για περισσότερες πληροφορίες και κάρτες εισόδου -με
μειωμένη τιμή και επιπλέον 10% έκπτωση για τα μέλη μαςμπορείτε 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 .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
85 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία
Πληροφορίες: Site: https://www.helexpo.gr/el
6TH SEREXPO 2020
Πόλη: Σέρρες
Ημερομηνία: 23-27 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Πολιτισμός,
Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία, Κτηνοτροφία
Πληροφορίες:
Site:,
http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics. Πληροφορίες: Site: www.syskevasia-expo.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα.
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια, ανακύκλωση.
Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HEALTH
LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: Site: www.chem-ecolink.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020 .
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου.
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/, τηλ: 211 012 9575
MEAT & GRILL DAYS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 07- 09 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr
DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 07- 09 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
7TH ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 27-29 Νοεμβρίου2020
Εκθέματα:Τουρισμός
Πληροφορίες: Site: https://aite.gr/el/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

26/05/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ. 210 8916233
27/05/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΗΛ. 2313 308154
29/05/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΦΟΡΗΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606
29/05/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 7 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΤΗΛ. 26953
60606
30/05/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΛ.
210 8705015
01/06/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΓΝΒ, ΤΗΛ. 24213 51157
02/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΟΔΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΗΛ. 2313 300515
03/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΛ. 24310 23950 (ΕΣΩΤ.151)
19/06/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΛ. 2421351157
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΕΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

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.

