Ιούνιος 2020

συμπεριληφθούν
βιοτεχνίες

ΒΕΘ
προς
στη μείωση

Σταϊκούρα:
Να
ενοικίου και οι

Αποδέκτης έντονων παραπόνων γίνεται καθημερινά το
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης,
από
επιχειρηματίες - μέλη του, που διαμαρτύρονται καθώς δεν
συμπεριλαμβάνονται
μεταξύ
των
ΚΑΔ,
που
ανακοινώθηκαν και θα τύχουν και τον Ιούνιο της μείωσης
ενοικίου κατά 40%.
Όπως αναφέρουν οι επιχειρηματίες ο τζίρος τους έχει
μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα, την ώρα,
μάλιστα,
που
καταβάλουν
τιτάνια
προσπάθεια
προκειμένου να κρατηθούν στη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό το
ΒΕΘ απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών,
Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο, με την οποία ζητεί να διευρυνθεί
η λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων ώστε να
συμπεριληφθούν
και
οι
βιοτεχνικές
επιχειρήσεις
προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή του 40%
του μισθώματος τόσο για τον Ιούνιο 2020, όσο και για τους
επόμενους μήνες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. Πιο
συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται “με την υπ’
αριθ.Α1135
υπουργική
απόφαση
(ΦΕΚ
2219/τ.’Β/10.6.2020) προσδιορίστηκαν οι ΚΑΔ των
πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή τους από
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος για το μήνα Ιούνιο 2020”. “Δεν αμφισβητούμε
ότι οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ
που προσδιορίζει η προαναφερόμενη υπουργική απόφαση
πλήττονται από την πανδημία του COVID-19 και από τα
αποτελέσματα της στην οικονομική δραστηριότητα.
Ωστόσο θεωρούμε δίκαιο και εισπράττουμε την αντίδραση
και τη δυσαρέσκεια των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, τις
οποίες εκπροσωπεί το ΒΕΘ, για τον εκτοπισμό τους από
τη λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων και άρα τη μη
απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος για τον Ιούνιο. Οι βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, σχεδόν στο σύνολο τους, θεωρήθηκαν
πληττόμενες και απαλλάχθηκαν από την καταβολή του
μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Θεωρούμε, ότι όπως και τα αντίστοιχα καταστήματα
λιανικού εμπορίου συγκαταλέγονται στις πληττόμενες
επιχειρήσεις, με αυτή τη λογική και οι αντίστοιχες
βιοτεχνικές επιχειρήσεις πλήττονται με την ίδια ίσως και
μεγαλύτερη ένταση”, τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ κ.
Αναστάσιος Καπνοπώλης. Το ΒΕΘ μάλιστα παρουσιάζει
παράδειγμα προκειμένου να καταδείξει το παράδοξο της
υπουργικής απόφασης. Συγκεκριμένα τα καταστήματα
λιανικού
εμπορίου
ενδυμάτων
(ΚΑΔ
4772)
συμπεριλαμβάνονται στην έκπτωση του 40%, ενώ οι
επιχειρήσεις που κατασκευάζουν και εμπορεύονται
χονδρικώς τα ενδύματα (ΚΑΔ 4642, 1410, 1411, 1412,
1413, 14,19, 1420, 1520) είναι εκτός λίστας των
πληττόμενων επιχειρήσεων.
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Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων για τη
Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την
παράταση της προθεσμίας υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης
για την Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και
Πολύ
Μικρές
Επιχειρήσεις»(
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=).
Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Δράσης θα παραμείνει ανοιχτή
προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης το αργότερο μέχρι την
30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, αντί για την 19η Ιουνίου 2020
και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Υπενθυμίζεται ότι στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» συμμετέχουν μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις με επιδότηση των επενδυτικών τους
σχεδίων έως 65%, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να
βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και
εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του
παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των
προϊόντων τους. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Δείτε
τη
σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200612_3h_trop_proskl_
erg_ant.pdf .

Πρόγραμμα
Εγγυοδοσίας
Αναπτυξιακής Τράπεζας

Covid-19

της

Ελληνικής

Από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει αποσταλεί στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης
η παρουσίαση του
Προγράμματος Εγγυοδοσίας Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας, ενός προγράμματος το οποίο στοχεύει στην διευκόλυνση
της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε αυτό που χρειάζονται σήμερα
περισσότερο από ποτέ: Κεφάλαια Κίνησης με ευνοϊκούς όρους
και ιδιαιτέρως μειωμένες εξασφαλίσεις. Δείτε την παρουσίαση.

Διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από 11 Ιουνίου 2020
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, το σχέδιο για το Εθνικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης 2021-2025, με αντικείμενο : (α) τις αναπτυξιακές
ανάγκες και τις προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο, (β) τους
αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ και την εξειδίκευσή τους σε
προτεραιότητες, (γ) την κατανομή του προϋπολογισμού, καθώς και
(δ) τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα- στόχους των αναπτυξιακών
παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το σχέδιο είναι
προσβάσιμο στο σύνδεσμο : www.opengov.gr/ypoian/?p=11187.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια
διαβούλευση κάθε εμπλεκόμενος φορέας, κοινωνικός εταίρος και
ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια
βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω κειμένου. Η διαβούλευση θα
διαρκέσει μέχρι την 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
13.00.

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID19

Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας πλήρη επίγνωση
των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας, ανακοίνωσε (18.06.2020)
τη χρονική παράταση της προθεσμίας υποβολής
φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα έως και τις 29 Ιουλίου 2020.Η παράταση
κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να διευκολυνθούν
όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τη
φορολογική δήλωσή τους. Επισημαίνεται ότι δεν
αλλάζει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης
δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία είναι η 31η
Ιουλίου 2020.Η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και θα
προχωρήσει και σε άλλα μέτρα διευκόλυνσης των
φυσικών και νομικών προσώπων σε ό,τι αφορά στην
εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι:
-Παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 2% για την εφάπαξ
καταβολή του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά
πρόσωπα.
- Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις, αντί 3
διμηνιαίων δόσεων, που ίσχυε μέχρι σήμερα.
-Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις, αντί των 6
μηνιαίων δόσεων, που ίσχυε μέχρι σήμερα.
-Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 6 μηνιαίες δόσεις,
αντί για 5 μηνιαίες δόσεις, που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών
στο σύνδεσμο: https://www.minfin.gr/web/guest/deltiatypou//asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/parataseprothesmias-ypoboles-ton-deloseon-phorologiaseisodematos-phorologikou-etous2019?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%
2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltiatypou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee
%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%2
6p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
ιού COVID-19 το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προέβη στην
ενεργοποίηση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. Δείτε τα ανοικτά
προγράμματα
για
υποβολή
αιτήσεων
στο
σύνδεσμο:
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx .

Έτοιμη η πλατφόρμα myDATA για την ηλεκτρονική
τιμολόγηση
Ο
Υφυπουργός
Οικονομικών
κ.
Απόστολος
Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψαν
Κοινή Απόφαση, με την οποία ενεργοποιούν την
ψηφιακή
διαβίβαση
στην
πλατφόρμα
των
Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA. Με την απόφαση
αυτή, που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, το Υπουργείο Οικονομικών και η
ΑΑΔΕ
υλοποιούν
μια
πρωτοπόρο
ψηφιακή
μεταρρύθμιση της σχέσης του επιχειρείν με το
Δημόσιο, αξιοποιώντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές
και με διαρκή στόχο την εμπέδωση σχέσης
εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η
απόφαση θέτει το νέο πλαίσιο, με βάση το οποίο οι
επιχειρήσεις διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ με ηλεκτρονικό
τρόπο δεδομένα από τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία
τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους αυτών και του
τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους
αρχείων (απλογραφικά-διπλογραφικά). Στην απόφαση
ορίζονται η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, τα
δεδομένα που διαβιβάζονται, ο χρόνος, οι τρόποι
διαβίβασης και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του
Υπουργείου
Οικονομικών
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202006/dt_12.06.20.pdf .

Στοχευμένη στήριξη σε νεοφυείς εταιρείες παρέχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση
Περαιτέρω επέκταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές
ενισχύσεις, με το οποίο αυξήθηκαν οι δυνατότητες στήριξης της
έρευνας, των δοκιμών και της παραγωγής προϊόντων σχετικών με την
καταπολέμηση του νέου κορωνοϊού, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η εν λόγω τροποποίηση θα αυξήσει τις δυνατότητες στήριξης των
νεοφυών επιχειρήσεων, ιδίως των καινοτόμων, οι οποίες ενδέχεται να
είναι ζημιογόνες κατά τη φάση ταχείας ανάπτυξης, είναι δε ζωτικής
σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης. Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
www.sepe.gr/gr/researchstudies/article/16101194/stoheumeni-stirixi-se-neofueis-etaireiesparehei-i-europaiki-enosi- /

ΟΑΕΔ - Προγράμματα ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων,
πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην
αγορά εργασίας.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000
ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας.
Πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω,
εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ Ελευσίνας.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000
ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από
αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35
ετών.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000
ανέργων ηλικίας 30-49 ετών.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την
απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ),
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων,
Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του
χώρου εργασίας για 50 Άτομα με Αναπηρίες.
Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης των αμειβόμενων με Δελτίο
Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του
Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την
Απασχόληση 10.000 δικαιούχων "Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά
Εργασίας".
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των
είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000
ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση,
ηλικίας άνω των 50 ετώ.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι
θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων
ηλικίας άνω των 45 ετών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΕΙΑΣΠΑΙΤΕ.
• Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής
ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών
αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων
Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata .

Αρση αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών του ΕΠΑνΕΚ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Επιδιώκοντας
την ταχεία επανενεργοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας της
χώρας και την επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος των
δικαιούχων ανακοινώνεται η άρση της αναστολής των δεσμευτικών
προθεσμιών που είχε δημοσιευθεί στις 24/3/2020, με αναδρομική
ισχύ
από
01/02/2020,
για
12
Δράσεις
ενίσχυσης
επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ, λόγω της πανδημικής κρίσης
COVID19. Πλέον για όλες τις ενέργειες που είχαν ανασταλεί, ως
ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών τους ορίζεται η 12η/06/2020.
Διευκρινίζεται ότι τα χρονικά ορόσημα που τίθενται στις
προσκλήσεις των Δράσεων και αφορούν ειδικά στην υποβολή
αιτήματος πιστοποίησης/επαλήθευσης, καθώς και αιτήματος
ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου, μετακυλίονται για ίσο χρονικό
διάστημα όσο αυτό της αναστολής, ήτοι από 01/02/2020 έως και
11/6/2020.
Σε
κάθε
περίπτωση
ενημερώνουμε
τους
ενδιαφερόμενους και δικαιούχους ότι καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης και
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς και των
εκταμιεύσεων επιχορήγησης το ταχύτερο δυνατό». Περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=974 .

Σε διαβούλευση το ευρωπαϊκό «Εξοικονομώ» για δημόσια και
ιδιωτικά κτίρια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση που θα
διαρκέσει μέχρι και τις 9 Ιουλίου, σχετικά με τα μέτρα για την
προαγωγή της περιβαλλοντικής ανακαίνισης κτιρίων σε όλη την ΕΕ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα κτίρια ευθύνονται
για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και για το 36 % των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Επομένως, η
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού
αποθέματος ωφελεί τον πλανήτη και μπορεί να συμβάλει σημαντικά
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το «Κύμα Ανακαινίσεων»
αποτελεί μία από τις προτεραιότητες που θέτει η πρόσφατη δέσμη
ανάκαμψης που παρουσίασε η Επιτροπή, λόγω των δυνατοτήτων
που προσφέρει για δημιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεις.
Μέσω της διαβούλευσης, η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει
απόψεις για τους τρόπους αύξησης του ποσοστού και της
ποιότητας των ανακαινίσεων κτιρίων, μέσω κανονιστικών,
πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Η διαβούλευση θα
διαρκέσει έως τις 9 Ιουλίου και η ανατροφοδότηση που θα
συγκεντρώσει θα συνεισφέρει άμεσα στις προτάσεις που θα
υποβάλει η Επιτροπή μετά το καλοκαίρι. Η Επίτροπος Ενέργειας κ.
Κάντρι Σίμσον, δήλωσε σχετικά: «Κάθε οικογένεια στην Ευρώπη
έχει ψηλά στις προτεραιότητές της ένα άνετο σπίτι και προσιτούς
λογαριασμούς ενέργειας. Εμείς θέλουμε αυτό να γίνει
πραγματικότητα για όλους. Ταυτόχρονα, θέλουμε να ανανεώσουμε
τα δημόσια κτίρια, όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία, αλλά και τα
εμπορικά ακίνητα, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή και
οικονομική αποδοτικότητά τους. Το Κύμα Ανακαινίσεων θα
δημιουργήσει τοπικές θέσεις εργασίας και οικονομικά οφέλη σε όλη
την Ευρώπη».
Δείτε
τη
διαβούλευση
στο
σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovationwave-initiative-for-the-building-sector/public-consultation
.(Πηγή:
Newsletter ΤΕΕ/ΤΚΜ/18.06.2020).

Γνωστοποίηση
δημοσίευσης
Υπουργικής
Απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής
εντύπων
αρμοδιότητας
Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ».
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μας
γνωστοποίησε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄2278/14-6-2020) η υπ’ αριθμ.
οικ.22043/Δ1.7451/11-06-2020 Απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση
της
αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019
(Β΄
3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής
εντύπων
αρμοδιότητας
Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). »,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε την 15-06-2020 στο
Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΛΞΖ46ΜΤΛΚ-ΜΥ4.

Πυροπροστασία: Σε ΦΕΚ τα νέα πρόστιμα για
επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση έγκρισης της
Πυροσβεστικής Διάταξης που αφορά στη «Διαδικασία
επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί
κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας».
Μεταξύ άλλων, ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα,
καθορίζεται το ύψος καθώς και η διαδικασία είσπραξής
τους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο άσκησης της
εποπτείας
των
οικονομικών
δραστηριοτήτων
επιχειρήσεων κι εγκαταστάσεων, σε περίπτωση μη
τήρησης
των
απαιτούμενων
διατάξεων
πυροπροστασίας. Δείτε το ΦΕΚ στο σύνδεσμο:
https://www.teetkm.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΕΔΩ3.pdf (Πηγή: Newsletter ΤΕΕ/ΤΚΜ/18.06.2020).

Στο site του Υπουργείου Τουρισμού τα Yγειονομικά
Πρωτόκολλα για Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων και
Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Τουρισμού: Αναρτήθηκε στην αρχική σελίδα
του υπουργείου http://mintour.gov.gr σύνδεσμος, στην
εφαρμογή https://www.healthfirsttourism.gr/ , που
παραπέμπει στην ανακοίνωση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων για Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων και
Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τα
πρωτόκολλα, η δυναμικότητα των ξενώνων, αλλά και η
παρουσία στις εγκαταστάσεις θερμαλισμού, περιορίζεται
στο 50% , ενώ για τους ξενώνες, μεταξύ άλλων, θα
τηρείται υποχρεωτικά απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου
μεταξύ των κλινών. Παράλληλα, προβλέπονται οι
κανόνες ασφαλούς λειτουργίας και η χρήση όλων των
μέτρων προστασίας. και αποφυγής της μετάδοσης του
Covid – 19.

Ξεκίνησε η διαδικασία για τη δήλωση συμμετοχής των παρόχων για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους».
Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Τουρισμού , 17.06.2020) :Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Τουρισμού
υλοποιεί πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
Τουρισμού www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Σημειώνεται πως η πλατφόρμα
αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Το πρόγραμμα «Τουρισμός
Για Όλους», προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά σε 250.000 δικαιούχους και υπολογίζεται ότι θα προσφέρει περίπου 1
εκατομμύριο διανυκτερεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό τουρισμό και στοχεύει
μέσω του προγράμματος στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην ενίσχυση των τουριστικών ροών και στην επιδότηση της
διαμονής σε καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως πάροχοι,
προσφέροντας ειδικές τιμές.Οι δηλώσεις συμμετοχής των δικαιούχων αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του Ιουλίου.

Νέα Υπηρεσία ΑΕΕ - Virtual B2B meetings
Όπως μας ενημέρωσε το ΑΕΕ: Υπό το φως της πραγματικότητας
που έχει διαμορφωθεί στην εποχή μετά το Covid-19, το ΑραβοΕλληνικό Επιμελητήριο λανσάρει μία νέα εξειδικευμένη υπηρεσία,
τις εικονικές συναντήσεις (B2B) -Virtual “Business to Business
meetings”- για τις ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη του ώστε να τις
φέρει σε επαφή με τους Άραβες ομολόγους τους, σε όλους τους
επιχειρηματικούς τομείς. Στόχος είναι η άνοδος του εμπορικού
ισοζυγίου και των επενδυτικών ροών μεταξύ της Ελλάδας και του
αραβικού κόσμου. Η υπηρεσία έγκειται στην εξεύρεση
εισαγωγέων/εξαγωγέων και από τις δύο πλευρές. Εάν χρειαστεί,
η ομάδα του Επιμελητηρίου μας μπορεί να παράσχει διερμηνεία
από και προς τα αραβικά, τα ελληνικά και τα αγγλικά. Οι
ενδιαφερόμενες εταιρείες-μέλη μας μπορούν να συμπληρώσουν
την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf20OcQd0anBKSj_
QSay1YQrSz7EWoB60mI_5SkXGnBnAnJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Όταν εντοπιστεί η κατάλληλη επιχείρηση στον αραβικό κόσμο, θα
επικοινωνήσουν
με
τους
ενδιαφερόμενους
για
την
εικονική/διαδικτυακή συνάντηση Β2Β. Να σημειωθεί ότι η
υπηρεσία θα παρέχεται στη βάση της αρχής προτεραιότητας,
σύμφωνα με την χρονολογία υποβολής της αίτησης.

Aναβάλλεται το σεμινάριο της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των
λογιστών - φοροτεχνικών, με θέμα «Φορολογικές
Διαδικασίες- Φορολογικό Ποινολόγιο»
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος το σεμινάριο της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των λογιστών φοροτεχνικών, με θέμα «Φορολογικές Διαδικασίες- Φορολογικό
Ποινολόγιο», το οποίο είχε προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη 18
Ιουνίου 2020, αναβάλλεται. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 με 22:00. Περισσότερες
πληροφορίες: https://oe-e.gr/.

Ψηφιακή Ημερίδα: Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ στον
Τουρισμό στην Ελλάδα
Στελέχη Γερμανικών εταιριών και καταξιωμένοι ειδικοί συναντούν
Έλληνες
εκπροσώπους
της
οικονομίας,
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης και της έρευνας. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει στο πλαίσιο
πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και
Ενέργειας (BMWi) μία επιχειρηματική αποστολή γερμανικών
εταιριών στην Ελλάδα με θέμα την Εξοικονόμηση Ενέργειας και
ΑΠΕ στον Τουρισμό, η οποία περιλαμβάνει μια Ημερίδα, που θα
πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου, ενώ θα ακολουθήσουν ατομικές
Β2Β-συναντήσεις με ελληνικές επιχειρήσεις στις 24 και 25
Ιουνίου.
Δήλωση
Συμμετοχής
:
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/psifiaki-imeridaexoikonomisi-energeias-kai-ape-ston-toyrismo-stinellada?no_cache=1&utm_source=Deutsche+Auslandshandelska
mmern&utm_medium=email&utm_campaign=AHK+News+06%2
F2020&utm_content=Mailing_12041473#c231948
Πρόγραμμα:
https://griechenland.ahk.de/fileadmin/AHK_Griechenland/Events/
Bundesprojekte/2020/2020_06_23_EnEff___EE_Hottelerie/23_0
6_2020_Programm_gr.pdf?utm_source=Deutsche+Auslandshan
delskammern&utm_medium=email&utm_campaign=AHK+News+
06%2F2020&utm_content=Mailing_12041473
Δήλωση ενδιαφέροντος για Β2Β Meetings (24 - 25 Ιουνίου):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZtbAceSpZbGZcxb
qe-SISGhNerfyoJT0Rtdepe2Ci4xSXMA/viewform
Προφίλ
Γερμανικών
Εταιριών:
https://griechenland.ahk.de/fileadmin/AHK_Griechenland/Events/
Bundesprojekte/2020/2020_06_23_EnEff___EE_Hottelerie/Unter
nehmensprofile_Deutsche_Teilnehmer_GR_Juni_2020_01.pdf?ut
m_source=Deutsche+Auslandshandelskammern&utm_medium=e
mail&utm_campaign=AHK+News+06%2F2020&utm_content=Mai
ling_12041473

Webinar Series, Doing Business in the U.S.A. , COVID19
Challenges and opportunities
To διαδικτυακό σεμινάριο, Doing Business in the U.S.A. ,
COVID19 Challenges and opportunities διοργανώνεται από
τον Enterpise Greece και το Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων του Ελληνικού Προξενείου της Νέας
Υόρκης και θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2020,ώρα
Ελλάδος : 16:00, ώρα Νέας Υόρκης: 09:00, διάρκειας 1
ώρας και 10 λεπτών, στην αγγλική γλώσσα. Εγγραφή για το
σεμινάριο
στο
σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/149466332020164
6347
Διαδικτυακό σεμινάριο για την κυκλική οικονομία
Η ομάδα του Circular Learning Hub σας προσκαλεί σε ένα
διαδικτυακό σεμινάριο για τις επιχειρήσεις προς την κυκλική
οικονομία, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 κα ώρα 14:30.
Μαζί με τους ενδιαφερόμενους από τη Βουλγαρία, την
Ελλάδα και την Ιταλία θα επικεντρωθούν στην ιεράρχηση της
κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και στην
ελκυστικότητα
των
κυκλικών
προσεγγίσεων
στις
επιχειρηματικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Εγγραφείτε
το αργότερο στις 24 Ιουνίου 2020 στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdGsrDIsG9Td70fY_aStr11cqkWFnNQ7

3ο WEBINAR "Doing Business with the Arab World"
(Algeria - Lebanon - Oman) - 1 Ιουλίου τ.ε.
Σε συνέχεια των επιτυχημένων διαδικτυακών σεμιναρίων
(webinars) με θέμα “Doing Business with the Arab World”, το
Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο
ανακοινώνει το τρίτο
webinar την 1η Ιουλίου τ.ε. στις 14:00 (τοπική ώρα
Ελλάδος), που θα παρουσιάσει τις αγορές της Αλγερίας, του
Λιβάνου και του Ομάν. Οι τρεις εν λόγω αραβικές χώρες
προσφέρουν, διαθέτουν μεγάλες και δυναμικές αγορές και
προσφέρουν εξαιρετικές επιχειρηματικές και επενδυτικές
ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε όλους τους
τομείς. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από τον κ. Ιωάννη
Κατσάρα, Σύμβουλο ΟΕΥ Α’ στην Πρεσβεία της Ελλάδας
στην Αλγερία, τον κ. Ιάκωβο Ραφαήλ Κολλάρο, Σύμβουλο
ΟΕΥ Α’ στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λίβανο και τον Δρ.
Ηλία Νικολακόπουλο, Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδας στο
Ομάν. Το webinar μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη και
μη-μέλη
του
Αραβο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου.
Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα
συμμετοχής και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες. Η
διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική
γλώσσα και 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/1FAIpQLSdfRmhaGwCt4
uPm6v3WXJ9-XBXhZH5CVD7jDnPkAyntrVEuA/viewform?vc=0&c=0&w=1
.
Καταληκτική
Ημερομηνία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: Παρασκευή,
26 Ιουνίου 2020, στις 14:00.
Ζήτηση συνεργασίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Η εταιρεία The Stationer ( Διεύθυνση: Al Muhairi Plaza
Πόλη/Τ.Κ: Dubai / 430882, Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ , Τηλέφωνο: +971 4 294 86 33, ΦΑΞ: +971 4 294
86
33
Website:
https://thestationergroup.com/
.
Ηλ.Ταχυδρομείο: info@thestationergroup.com) ενδιαφέρεται
να εισάγει τυποποιημένο παγωμένο γιαούρτι (frozen yogurt).
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στο εμπόριο τροφίμων,
προμηθεύοντας τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και
κλάδο HORECA. Διακινεί και ελληνικά προϊόντα. (Πηγή:
AGORA Newsletter/15.06.2020).

10ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum με θέμα: «Οικονομία
και Κοινωνία: Η επόμενη μέρα» 23 Ιουνίου 2020 ΣΕ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα
Δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον» (“Human Rights
in Business”)

Η Capital Link σας προσκαλεί στο 10ο Ετήσιο Capital Link
CSR Forum Με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
Σε ΨΗΦΙΑΚΗ μορφή. Μια νέα
πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί. Η επανεκκίνηση της
Οικονομίας είναι μία πρόκληση την οποία κυβερνήσεις και
κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν, προσαρμοζόμενες
σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Για την Ελλάδα,
ειδικότερα, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει να εξέρχεται από μία
πολυετή κρίση, το διακύβευμα είναι διπλό: πώς θα ανακάμψει
και θα επανέλθει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης. Η
πρωτοβουλία της Capital Link αποσκοπεί να αναδείξει τον
τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι τομείς οικονομικής
δραστηριότητας μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό
ρόλο στη νέα αυτή πραγματικότητα. Θα δοθεί έμφαση στο
νέο τοπίο της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες
απαιτήσεις τήρησης των περιοριστικών μέτρων και στην
προτεραιοποίηση ψηφιακών λύσεων, ενώ θα συζητηθούν
προτάσεις για τις μεθόδους δυναμικής επιστροφής της χώρας
σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Το θέμα του Συνεδρίου είναι
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ : Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» καθότι η
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας
είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους. Πώς ο κάθε διαφορετικός
τομέας θα συμβάλλει στη νέα αυριανή πραγματικότητα, πώς
διαμορφώνεται το τοπίο της αγοράς δεδομένων των
περιοριστικών μέτρων που πρέπει να τηρούνται και την
στροφή στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων, πώς θα
επανακτήσει η χώρα όσο γίνεται γρηγορότερα μια δυναμική
επιστροφής σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Στην παρούσα
συγκυρία, η επανεκκίνηση της Οικονομίας κρίνεται ως
ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σ’ ένα νέο αναπτυξιακό
πρότυπο, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει ιδιαίτερα σ’ένα πιο
ενεργό μοντέλο συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και
κοινωνικού συνόλου στην ανάκαμψη της χώρας και την έξοδό
της από την εσωστρέφεια, στην οποία έχουν περιέλθει.
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού είχε ως αποτέλεσμα την
ακύρωση ή αναβολή των περισσότερων εκδηλώσεων, με
συνέπεια την αναγκαιότητα προσαρμογής στη τρέχουσα
πραγματικότητα. Η επιλογή διοργάνωσης του Συνεδρίου σε
Ψηφιακή Μορφή παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης της
διασύνδεσης μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και τη ροή
της πληροφόρησης, σ’αυτή την περίοδο που υπάρχουν
ταξιδιωτικοί περιορισμοί και κοινωνική αποστασιοποίηση
αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης και
ανταλλαγής απόψεων για τον αντίκτυπο των περιοριστικών
μέτρων και το νέο οικονομικό τοπίο. Με έδρα της Capital Link
στη Νέα Υόρκη, η Ψηφιακή μορφή του Συνεδρίου έχει ως
θετικό αποτέλεσμα τη διεύρυνση συμμετοχής με κοινό από
την Ελλάδα και από την Ομογένεια : τόσο από πλευράς
ομιλητών, όσο και από πλευράς κοινού συμμετεχόντων.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν με επιθυμητή την
ηλεκτρονική
δήλωση
συμμετοχής
.
Εγγραφή
παρακολούθησης
στο
σύνδεσμο:
https://forumcsr2020.capitallink.com/en/registration .

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα
στο Εργασιακό Περιβάλλον» (“Human Rights in Business”)
διοργανώνουν την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020, οι Γενικές
Γραμματείες Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας
του Υπουργείου Εξωτερικών, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει ως
στόχο να ανοίξει το δημόσιο διάλογο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στο εργασιακό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση
στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, καθώς και να αναδείξει τον ρόλο των
επιχειρήσεων στην αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων και
συμπεριφορών.
Ο
υπότιτλος
"Ευημερία
μέσω
διαφορετικότητας" (Prosperity through diversity) υπογραμμίζει
τη σημασία της διαφορετικότητας στην ευημερία μιας χώρας,
συμπεριλαμβανομένων
των
επιχειρήσεων
και
των
εργαζομένων.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (live streaming)
την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 (11:00 CET).
Αρχικά επρόκειτο να λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στο
πλαίσιο των εορτασμών του Thessaloniki EuroPride 2020,
αλλά λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης αποφασίστηκε
να διεξαχθεί διαδικτυακά.
Η ελληνική Κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας την Προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει θέσει ως προτεραιότητα την
προστασία της ζωής, της δημόσιας υγείας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συμμετοχή του Πρωθυπουργού
της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη στις
κεντρικές εισηγήσεις του Συνεδρίου σηματοδοτεί το γεγονός
ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στην κορυφή της
ατζέντας της ελληνικής Κυβέρνησης.
Στους εναρκτήριους χαιρετισμούς θα συμμετέχουν ακόμη οι:
•
Erna Solberg, Πρωθυπουργός της Νορβηγίας
•
Michele Bachelet, Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων
Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
•
Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου
Ζωής
•
Robert Oliphant, Υφυπουργός Εξωτερικών του
Καναδά
•
Dunja Mijatović, Επίτροπος Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μετά το πέρας του Συνεδρίου στόχος είναι να συσταθεί
διεθνής ομάδα εργασίας η οποία θα προτείνει οδικό χάρτη για
επόμενες δράσεις.
Ο σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε το Διεθνές
Διαδικτυακό Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο
Εργασιακό Περιβάλλον» (“HumanRightsinBusiness”) είναι
https://humanrightsinbusiness.gr/.
Το Συνέδριο διεξάγεται υπό τον συντονισμό και την
υποστήριξη του Enterprise Greece. Δείτε το σχετικό Δελτίο
Τύπου.

Πρόσκληση σε Ημερίδα: «Συμβολή του Περιβαλλοντικού Επιχειρείν στην Ενδυνάμωση της Ανταγωνιστικότητας» |
8/7/2020 | Αθήνα
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε Ημερίδα με τίτλο : «Συμβολή του
Περιβαλλοντικού Επιχειρείν στην Ενδυνάμωση της Ανταγωνιστικότητας». Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 (4-8 μμ) , Αίθουσα
συνεδριάσεων,

Βιοτεχνικό

Επιμελητήριο

Αθηνών,

Ακαδημίας

18,

Αθήνα.

Δηλώστε

συμμετοχή

στο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaVcJxZwHCAr8vJ8oJLA9ioKTpm4B9fod2XMu91voZ4yMkQA/viewform

σύνδεσμο:
.

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων έως 30 άτομα άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Το πρόγραμμα της Ημερίδας
στο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/imerida-me-titlo-symvoli-toy-perivallontikoy-epicheirein-stin-endynamosi-tis-antagonistikotitas/ .

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, μας ενημερώνει, ότι η κυβέρνηση της Βόρειας
Μακεδονίας ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος
προς ιδιωτικούς φορείς, για τη σύναψη κοινοπραξίας με την
κρατική εταιρεία ‘’Power Plants of North Macedonia’’ (ESM), με
σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά
εργοστάσια στον ποταμό Crna. To σχετικό project
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την χρηματοδότηση, την
κατασκευή, τη λειτουργία και τη διατήρηση του νέου
υδροηλεκτρικού εργοστασίου ‘’Cebren’’ και του φράγματος
‘’Orlov Kamen’’, καθώς και τη λειτουργία των υδροηλεκτρικού
εργοστασίου ‘’Tikves’’στον ποταμό Crna. Επισυνάπτεται υλικό
για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχετικό
project. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 18
Σεπτεμβρίου 2020. 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.

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:
- Ενημερωτικό δελτίο Νο. 45, Ιούνιος 2020, με ειδήσεις
οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Το εν λόγω Δελτίο είναι επίσης αναρτημένο στον ακόλουθο
ιστότοπο:
http://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2045_2
020-final%20mk.pdf.
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 .

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, μας ενημερώνει, ότι η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.
στο Κάιρο, έχει ζητήσει από τα κράτη μέλη να της υποβάλουν
επικαιροποιημένους καταλόγους επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν
καταθέσει αίτηση για εγγραφή “registration” στο ειδικό μητρώο
του Υπουργείου Εμπορίου, σε εφαρμογή των Διαταγμάτων υπ’
αριθ. 43/2016 & 44/2019, προκειμένου να επιτραπεί η
εισαγωγή των παραγόμενων από αυτές προϊόντων στην
Αίγυπτο, η ολοκλήρωση της εξέτασης της οποίας, εκκρεμεί από
αιγυπτιακής πλευράς. Τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν
από πλευράς ελληνικών εταιρειών είναι η επωνυμία της
εταιρείας που αιτήθηκε εγγραφή, ο κλάδος, η εμπορική
ονομασία/σήμα των προϊόντων, η ημερομηνία και ο αριθμός
καταχώρησης της αίτησης/ φακέλου από τον αρμόδιο
αιγυπτιακό Γενικό Οργανισμό Ελέγχου Εξαγωγών &
Εισαγωγών (GOEIC), η ένδειξη περί του εάν πρόκειται για
αρχική αίτηση ή για ανανέωση εγγραφής, καθώς και η ένδειξη
περί του εάν οι εταιρείες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε
εκκρεμότητα έχουν παράσχει στις αρμόδιες αιγυπτιακές Αρχές
ανανεωμένα/ επικαιροποιημένα τα σχετικά απαιτούμενα
πιστοποιητικά ποιότητας. Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές
επιχειρήσεις μπορούν να αποστέλλουν τα εν λόγω στοιχεία
τους, το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου τ.έ, στο
Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου. Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε
κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου:
Υπεύθυνος Γραφείου : Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄,
Τηλ: (00202) 27948482 27952036=, Fax: (00202) 27940684,
Email: ecocom-cairo@mfa.gr.
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, μας ενημερώνει, ότι στο τέλος της τελετής
έναρξης του Συνεδρίου "Ανταλλαγή Πληροφοριών για την
Επανεκκίνηση της Λειτουργίας και της Παραγωγής των
Επιχειρήσεων Μικρού & Μεσαίου Μεγέθους Κίνας-Χωρών
ΚΑΕ" (Πεκίνο, 16.6.2020), ανακοινώθηκε η έναρξη της
λειτουργίας της ιστοσελίδας www.china-ceec-sme.com , η
οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βασική ηλεκτρονική
πλατφόρμα επιχειρηματικής συνεργασίας, στο πλαίσιο του
Σχήματος Συνεργασίας "17+1". Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα,
η ως άνω ιστοσελίδα φαίνεται να εμφανίζει ορισμένα
προβλήματα, τα οποία θεωρούμε ότι θα αποκατασταθούν εν
καιρώ. 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.

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ετήσια
έκθεση 2019 του Γραφείου για την Οικονομία της Βοσνίας –
Ερζεγοβίνης και την ανάπτυξη των εμπορικών και
οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Σεράγεβο
(http://agora.mfa.gr/),
e-mail:
ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733
560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Έγγραφο με θέμα: Αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας
στην Ισπανία.
-Έγγραφο με θέμα: Επιπτώσεις της πανδημίας του
κορωνοϊού και της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στον
κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας της Ισπανίας.
-Έγγραφο με θέμα: Ο όμιλος El Corte Inglés λαμβάνει
δάνειο 1,31 δις ευρώ. το 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/71004 .
-Έγγραφο με θέμα: Ενδεχόμενο αναβολής ή ακύρωσης της
Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων Alimentaria.
-Έγγραφο με θέμα: Τα αναλυτικά μέτρα στήριξης της
ισπανικής κυβέρνησης για τον τομέα της ισπανικής
αυτοκινητοβιομηχανίας. 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/71030
-Έγγραφο με θέμα: Διεθνής έκθεση Τουρισμού, Fitur 2021:
κίνητρα για την προσέλκυση εκθετών.
-Έγγραφο με θέμα:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε
Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων Ουγγαρίας, B΄ εξάμηνο
2020.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: +3614132612,
+3614132613,
φαξ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en και στην
ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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25/06/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΙΑ

ΤΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΓΙΑ

ΧΩΡΩΝ

ΤΗΝ
ΤΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΑΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΤΗΛ.

210 8916356
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26/06/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΗΛ. 2695360606
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26/06/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΛ. 2695360606
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29/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΛ. 2310 320 537
261

30/6/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ,

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΗΛ.2313 320556
249

03/07/2020

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ»

ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΛ. 22410 55610

253

03/07/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΛ. 2310 381074
250

06/07/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΛ. 2310 381074
252

07/07/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΗΛ. 2310 381074
251

08/07/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2310 381074
258

16/07/2020

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΕΚΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΜΒΑΔΟΥ

ΓΙΑ
ΤΟΥ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

ΣΤΡΔΟΥ

«ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β» ΤΗΛ. 2310 381074
257

17/07/2020
ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΤΗΛ. 2310 381074
260

27/07/2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ. 2313317535

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•
•

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.

