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Δήλωση του προέδρου του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιου Καπνοπώλη
στην εφ. Μακεδονία για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας
σε τζαμί
Η ανιστόρητη και προκλητική απόφαση Ερντογάν για
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί αρνητικό
ορόσημο για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, την
ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς, αλλά και ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο. Δεν
μιλάμε για μία απλή επιλογή να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε
ισλαμικό τέμενος, αλλά για μία στρατηγική απόφαση που
έρχεται ως συνέχεια μίας σειράς προκλητικών ενεργειών
κατά της χώρας μας. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή είναι αναγκαία
η επίδειξη ισχυρών αντανακλαστικών από ελληνικής
πλευράς. Η απόφαση της Άγκυρας να μετατρέψει την Αγία
Σοφία σε τζαμί δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Για το λόγο αυτό
κρίνεται άκρως απαραίτητη μία άμεση και ηχηρή αντίδραση
της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην ατέρμονη τουρκική
προκλητικότητα.Οι επιχειρηματίες, αναμφίβολα, είναι για να
ρίχνουν γέφυρες και να δημιουργούν συνεργασίες - δεν είναι
άλλωστε λίγες οι επιχειρήσεις μέλη του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που έχουν πολυετείς
εμπορικές συνεργασίες με Τούρκους επιχειρηματίες, ωστόσο
καμία επιχειρηματική πρακτική δεν μπορεί να δικαιολογήσει
τη βάναυση και βεβιασμένη απόφαση του Τούρκου
προέδρου. Αναμφίβολα οι επιχειρηματίες είναι αυτοί που
ανοίγουν δρόμους, διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των
χωρών και αναπτύσσουν συνεργασίες. Ο επιχειρηματικός
κόσμος προηγείται της πολιτικής και είναι αυτός που μπορεί
να ανατρέψει πολιτικές αποφάσεις. Εν κατακλείδι, θα πρέπει
να γίνει κατανοητό πως τέτοιου είδους ενέργειες δεν
μπορούν να μείνουν αναπάντητες και χωρίς κυρώσεις. Η
Τουρκία, είναι αυτή που τορπιλίζει τις μεταξύ μας σχέσεις.
Μπορεί στη σχετική λίστα των εξαγωγών μας να βρίσκεται 3η
στην κατάταξη, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να εξισορροπήσει
την προκλητικότητα που επιδεικνύει σε κάθε ευκαιρία
αμφισβητώντας τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα και
προσβάλλοντας με την τελευταία απόφαση της την διεθνή
κοινότητα, τους Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς θεσμούς και
κυρίως την Χριστιανοσύνη.
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Συμμετοχή Β.Ε.Θ.
στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
θα
συμμετέχει στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που
θα πραγματοποιηθεί από 05 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020,
διοργανώνοντας ομαδική συμμετοχή για τις επιχειρήσειςμέλη του.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης που θα συμμετέχουν, θα βρίσκονται στα
περίπτερα 2 και 3 της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος.
Η 85η ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετέχει ως τιμώμενη
χώρα η Γερμανία, θα πλαισιωθεί από ένα πλούσιο
επιχειρηματικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων,
τα δε οφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά.
Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν δίνεται η
δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους προς
πώληση στο χώρο της έκθεσης με την προϋπόθεση να
τηρήσουν όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τον
εσωτερικό κανονισμό της ΔΕΘ προϋποθέσεις.
Προϋποθέσεις συμμετοχής να εξοφληθεί η συνδρομή
της επιχείρησης του έτους 2020 στο Β.Ε.Θ και το τέλος
τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ του έτους 2020.
να συμπληρωθεί
και να αποσταλεί
στο ΒΕΘ
(public@veth.gov.gr, Fax. 2310232667) η συνημμένη
δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου
2020.
Σημειώνεται ότι για την εξασφάλιση του χώρου, θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, τα δε αναλογούντα , ανά
επιχείρηση, τ.μ. θα οριστικοποιηθούν μετά την
εκδήλωση του συνολικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., τηλέφωνο επικοινωνίας
2310 271708, email : public@veth.gov.gr
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ,
Πρόεδρος

Περαιτέρω διευκολύνσεις για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19
Δημοσιεύθηκαν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) περαιτέρω διευκολύνσεις για την πρόσβαση των επιχειρήσεων
στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD – 19» του ΕΠΑνΕΚ. Οι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΕΑΤ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ή ΕΤΕΑΝ) και κατά την διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης
εμφάνισαν κατ΄ αρχή δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, αλλά στη συνέχεια αποπλήρωσαν το σύνολο των οφειλών τους προς
την ΕΑΤ, στο εξής δεν θα απορρίπτονται από το πρόγραμμα Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD- 19. Οι επιχειρήσεις
αυτές σήμερα έχουν απόλυτη ανάγκη τη στήριξη που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας κι εφόσον επιλέγονται ως αξιόχρεες
από τις τράπεζες -οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλουν το αίτημα δανειοδότησης προς έγκριση στην ΕΑΤ- δεν θα απορρίπτονται
από το σύστημα της ΕΑΤ.
Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/ΔΕΛΤΙΟ%20ΤΥΠΟΥ%2030.06.2020.pdf

Ξεκίνησαν 3 ενισχυμένα προγράμματα επιδότησης της
εργασίας 18.000 νέες θέσεις για ανέργους με
επιχορήγηση από 75% έως 90%

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα
κατάρτισης ΟΑΕΔ - Google Ελλάδας στο ψηφιακό
μάρκετινγκ για 3.000 νέους ανέργους

Από Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 ξεκίνησαν οι
αιτήσεις εργοδοτών για τρία προγράμματα απασχόλησης με
συνολικά 18.000 νέες θέσεις εργασίας και αυξημένη
επιδότηση από 75% έως 90% του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους. Στο πλαίσιο της συνεχούς
αξιολόγησης και βελτίωσης των δράσεων του Οργανισμού,
τα προγράμματα έχουν επανασχεδιαστεί μέσω μιας σειράς
αλλαγών και ενισχυμένων κινήτρων που τα καθιστούν πιο
ελκυστικά, αποσκοπώντας στην προώθηση των ανέργων
στην απασχόληση και στη μέγιστη απορροφητικότητα:
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 5567 ετών διαθέτει 8.500 θέσεις σε ΝΠΔΔ, δημόσιες
επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των
Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης
για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50%
στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600 € στα 750 €
μηνιαία.
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω
διαθέτει 8.300 θέσεις με 75% επιδότηση (έως 800 €
μηνιαία) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, διάρκειας 12 μηνών με
δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 9 μήνες ή 12 μήνες για
τους μακροχρόνια ανέργους. Αυξάνεται η επιδότηση από το
50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 500
€ στα 750 € μηνιαία.
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς
Κοινωνικές Ομάδες διαθέτει 1.200 θέσεις σε ιδιωτικές και
δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων
και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα
επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση
από το 70% στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 700
€ στα 800 € μηνιαία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην
απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων
από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών
Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται
σε κοινωνικό κίνδυνο.
Επίσης, αφαιρούνται οι δεσμεύσεις απασχόλησης μετά το
τέλος
των
προγραμμάτων,
απλουστεύονται
οι
προϋποθέσεις συμμετοχής και επιταχύνονται οι διαδικασίες
ένταξης
και
πρόσληψης.Στην
επιχορήγηση
του
μισθολογικού
και
μη
μισθολογικού
κόστους
συμπεριλαμβάνονται
και
τα
αντίστοιχα
δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό
τομέα.Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ: www.oaed.gr .

Ξεκίνησε , Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 η υποβολή
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο εξ αποστάσεως
Πρόγραμμα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
«Ενίσχυση
Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital
Marketing). Ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και την Απασχόληση, ο ΟΑΕΔ και η Google
Ελλάδας συνεργάζονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας, την
επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση
της ψηφιακής οικονομίας. Συνολικά, 3.000 νέοι άνεργοι θα
επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ, για να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους
δεξιότητες, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης “Grow with Google.” Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29
ετών, αποφοίτους Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι/Ι.Ε.Κ. που διαθέτουν γνώσεις
Αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις
συμμετοχής
που περιγράφονται
στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι
αναρτημένη στον διαδικτυακό ιστότοπο του Οργανισμού
www.oaed.gr .Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν συνολικά
εβδομήντα πέντε (75) ώρες κατάρτισης, από τις οποίες
σαράντα (40) ώρες Ασύγχρονης Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
και τριάντα πέντε (35) ώρες Σύγχρονης Διαδικτυακής
Εκπαίδευσης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Ασύγχρονης
Διαδικτυακής Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση της
πιστοποίησης της Google Ελλάδας ενώ με την επιτυχή
ολοκλήρωση ολόκληρου του προγράμματος, οι ωφελούμενοι
θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα εκδοθεί
από την Google και τον ΟΑΕΔ.Οι ενδιαφερόμενοι
εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής από Τρίτη, 14 Ιουλίου και ώρα 10:00 έως και την
Κυριακή, 26 Ιουλίου και ώρα 23:59. Η υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakesdexiotetes/dorean-katartise-sto-psephiako-marketingk-digitalmarketing-gia-anergous
.Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν
επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα
συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας, διάρκειας έξι (6) μηνών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για 5.000 ανέργους. Οι
ωφελούμενοι θα λάβουν 550 ευρώ καθαρά για 22 ημέρες τον
μήνα και 6 ώρες την ημέρα, ενώ ταυτόχρονα θα ασφαλιστούν
στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και για
επαγγελματικό κίνδυνο.

Γ. Βρούτσης: Δημιουργούμε για πρώτη φορά θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την τηλεργασία στη χώρα μας –
Προσαρμόζουμε τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής στην αγορά εργασίας διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα
Δ.Τ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων : Με δέσμη 10 διατάξεων καθορίζεται για πρώτη φορά το θεσμικό και νομικό
πλαίσιο της τηλεργασίας σε νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες ημέρες στην Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Ο θεσμός της τηλεργασίας, ο οποίος αναδείχτηκε στην περίοδο της πανδημίας, αποτελεί μία νέα δυναμική πρόκληση από το μέλλον
στην οποία πρέπει να προσαρμοστούν η ελληνική αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.
Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ωστόσο, καλείται να αξιοποιήσει τη νέα πραγματικότητα, να συμβαδίσει με τα
νέα δεδομένα δημιουργώντας ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο.
Βασικές κατευθυντήριες αρχές του πλαισίου ενδεικτικά αποτελούν:
Ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών σχέσεων ,τήρηση ωραρίου από τον εργοδότη,σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του
τηλεργαζομένου, κάλυψη του κόστους εξοπλισμού από εργοδότη,απαγόρευση της χρήσης κάμερας,σύστημα ελέγχου τηλεργασίας
σύμφωνο με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων,δήλωση εργαζομένου και ωραρίου τηλεργασίας στην Εργάνη.
Το μεγάλο αυτό βήμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ολοκληρώνεται με την ίδρυση αυτοτελούς Τμήµατος
Ελέγχου Τηλεργασίας στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο θα είναι αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση
της τήρησης των όρων της συμφωνίας για τηλεργασία και των μέτρων για την ασφάλεια και υγεία του τηλεργαζόμενου.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακό workshop
σχετικά με τη σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΕΒΕΘ) σας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση
workshop, για την ενημέρωση των Πολύ Μικρών και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των start – ups, των νέων και
γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και των Φορέων στήριξης
της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σχετικά με τη
σημασία της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα
12:00. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου
IPMED “IP Capacities for Smart, Sustainable and Inclusive
Growth in the Mediterranean Region”, το οποίο υλοποιείται
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENI CBC
MED και αποσκοπεί να συμβάλει στην αύξηση του
δυναμικού καινοτομίας νέων και γυναικών επιχειρηματιών,
καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), μέσα από την
ενδυνάμωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και
δεξιοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας. Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως
ακολούθως: 12:00 – 12:10 Χαιρετισμός του κ.
Κωνσταντίνου Μωραϊτίδη, Υπεύθυνου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Επιχειρήσεων - μέλους της Διοικητικής
Επιτροπής του ΕΒΕΘ. 12:10 – 12:30 Παρουσίαση των
δράσεων του έργου IPMED για την υποστήριξη των
επιχειρήσεων στη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας
από τον κ.
Αντώνη Μπούμπουλα,
Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ.
12:30 – 13:00 Εισήγηση του Υπεύθυνου του Γραφείου του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στη Θεσσαλονίκη, κ.
Γιώργου Ασημόπουλου, με θέμα «Μυστικά της
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας». 13:00 – 13:15 Ερωτήσειςαπαντήσεις.
Οι παρουσιάσεις και η συζήτηση θα γίνουν στα ελληνικά. Η
εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί. Εφόσον επιθυμείτε να
συμμετάσχετε
στο
workshop
παρακαλούμε
να
ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μέσω του ακόλουθου link
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
ZOOM:
https://zoom.us/webinar/register/WN_rdSt4nrSDu9kBqEPBLvqw μέχρι την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020.

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων
υπο συνθήκες καύσωνα
Δημοσιεύτηκε νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
Δ1α/Γ.Π. οικ.30590/15.05.2020 με θέμα: << Πρόληψη των
επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και
καύσωνα >>η οποία παράλληλα με την παλαιότερη
εγκύκλιο
του
Σώματος
Επιθεώρησης
Εργασίας
20716/23.06.2015 με θέμα<< Πρόληψη της θερμικής
καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος >>
προσδιορίζει τους άξονες των οργανωτικών και τεχνικών
μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται στους χώρους
εργασίας, ώστε να προλαμβάνεται ή να μειώνεται η θερμική
καταπόνηση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού και ιδίως σε συνθήκες καύσωνα .Δείτε την
σχετική
απόφαση
στο
σύνδεσμο
:
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynshdhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotikanoshmata/c388-egkyklioi/7184-prolhpsh-twn-epiptwsewnapo-thn-emfanish-ypshlwn-thermokrasiwn-kai-kayswna

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Εγκρίθηκαν μέτρα στήριξης για την
Ελλάδα 1,14 δις ευρώ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποιήσεις
προγραμμάτων ύψους 1,14 δισ. ευρώ για την Ελλάδα
από τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν γύρω στις
90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την κρίση του
κοροναϊού. Το 1,14 δισ. ευρώ που αποτελούν κονδύλια
πολιτικής συνοχής θα χρηματοδοτήσει μέτρα υπέρ των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω του
επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
επιχειρηματικότητα και καινοτομία». Από το ποσό αυτό,
περίπου 600 εκατ. ευρώ χορηγούνται υπό μορφή
επιχορηγήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό χορηγείται υπό
μορφή επιστρεφόμενης ενίσχυσης (χρηματοδοτικά
μέσα). Συνολικά, μέσω αυτών των καθεστώτων
αναμένεται να στηριχθούν περίπου 90.000 επιχειρήσεις,
σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(Πηγή: ΕΒΕΑ news).

5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Ψηφιακό Άλμα»
Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της
Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ,
σχετικά με την ένταξη δεκαεπτά (17) επιπλέον
επιχειρηματικών σχεδίων μετά από εξέταση ενστάσεων,
με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.203.871,73
ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
40.926.156,35 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200710_alma
_5h_trop_apof_ent..pdf
13η τροποποίηση της Απόφασης Ἐνταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της
Απόφασης Ἐνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον δώδεκα
(12) επενδυτικών σχεδίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης
1.608.710,76 ευρώ. Τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια
ανέρχονται σε τριακόσια ενενήντα ένα (391) . Η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 59.506.100,85 ευρώ. Δείτε
τη
σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο
:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200710_13h_
apof_ent_poiotikos.pdf .

7η τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ» (A κύκλος)
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της
Προκήρυξης του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ'
Οίκον ΙΙ» (A κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την
παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως
και τις 31/10/2020, για όσες αιτήσεις σε υπαγωγή η
προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11/03/2020
έως και 30/09/2020. Δείτε την έβδομη (7η) τροποποίηση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200708_7h_tr
op_exoikon_a_kyklos.pdf .

Ανακοίνωση Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για
Τακτικές Θερινές Εκπτώσεις έτους 2020 & Λειτουργία
Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι θερινές
εκπτώσεις έτους 2020 ξεκίνησαν την Δευτέρα, 13 Ιουλίου και θα
ολοκληρωθούν την Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι,
κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή
της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και
υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η
αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60%
του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του
παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα
πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε
οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση
που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες
προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του
παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε
άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν
επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. Ο
τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη
τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι
ακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση
ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή
πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα. Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σύμφωνα με το ισχύον
πλαίσιο της παρ. 1 άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης
56885/10-11-2014 «κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από
την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των
αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση,
επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης».
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η
αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ
συμπληρωματικά δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού
έκπτωσης. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν μέλη μας, που
καλοπροαίρετα και στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον
σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση
προϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην χρήση
γενικευμένου ποσοστού μείωσης. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι,
η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη και επισύρει αυστηρές
κυρώσεις.
Επιβάλλεται λοιπόν προσοχή από τους
καταστηματάρχες, ώστε να αναγράφουν πρώτα απ’ όλα την
παλιά και νέα τιμή των προϊόντων και κατόπιν γενικευμένο
ποσοστό έκπτωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε
όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται
πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών
και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε
περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την
ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της
συγκεκριμένης επιχείρησης. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα
με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα
μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την
έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020.
O Εμπορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης προτείνει το ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 να είναι 11:00 έως
18:00. (Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο ωραρίου για την ανωτέρω
Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00).
Σε ότι αφορά τις συνθήκες λειτουργίας των καταστημάτων, αυτές
ορίζονται συνεχώς με Υπουργικές Αποφάσεις (τελευταία
Απόφαση η Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020 – ΦΕΚ 2601Β΄), που
καθορίζουν ρητά τους περιορισμούς και τους κανόνες τήρησης
των αποστάσεων. Ειδικά σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των
εμπορικών επιχειρήσεων, αυτές δεν αλλάζουν μεν, τις
υπενθυμίζουμε όμως για την αποφυγή λαθών, που μπορεί να
οδηγήσουν σε μεγάλα και αδικαιολόγητα πρόστιμα, τα οποία
καμία επιχείρηση δεν χρειάζεται αυτήν την εποχή. Στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζονται, κατά την προσέλευση
των καταναλωτών, οι ακόλουθες αποστάσεις:

ΕΩΣ 20τ.μ.

4 άτομα

ΑΠΟ 20τ.μ. ΕΩΣ 100τ.μ.

4 άτομα + ένα άτομο ανά
10 τμ. για την επιφάνεια
άνω των 20 τμ

ΑΠΟ 100τ.μ.ΕΩΣ 300τ.μ.

2 άτομα + ένα άτομο ανά
15 τμ. για την επιφάνεια
άνω των 100 τμ

απο 300τ.μ. και ανω

1 άτομο ανά 10 τμ. ανά
όροφο

Εντός όλων των καταστημάτων τηρείται ο κανόνας της
απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου του ενός ατόμου από το
άλλο. Για τα σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων
γενικά, παραμένει ο περιορισμός του 1 ατόμου ανά 15 τμ., της
ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και η
διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των 5
επισκεπτών. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για το
προσωπικό που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα. Η
χρήση μάσκας στα μικρά καταστήματα παραμένει
προαιρετική, αλλά συνιστάται στους καταστηματάρχες να
προτρέπουν τους πελάτες τους και τους εργαζόμενούς τους,
ώστε να φορούν μάσκες και να απολυμαίνουν τακτικά τα
χέρια τους. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μόνο για το
προσωπικό των καταστημάτων που βρίσκονται εντός
εμπορικών κέντρων, εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών
καταστημάτων. Στους ανελκυστήρες, η πληρότητα δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40%. Όπου υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες,
τους ανελκυστήρες χρησιμοποιούν μόνο τα άτομα με
αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και το προσωπικό για σκοπούς
τροφοδοσίας. Στα κομμωτήρια και στα κέντρα αισθητικής,
πρέπει: Να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων ανάμεσα στις θέσεις
εργασίας. Να προσέρχονται οι πελάτες μόνο με ραντεβού. Να
τηρείται κατάλογος των ραντεβού, άμεσα διαθέσιμος στον
έλεγχο. Να φοράει όλο το προσωπικό υποχρεωτικά μάσκα.
Τα κομμωτήρια επιτρέπεται να λειτουργούν από τις 7 π.μ.
έως τις 10 μ.μ. τις καθημερινές και τις 9 μ.μ. το Σάββατο. Η
ώρα έναρξης του ωραρίου των καταστημάτων που
δραστηριοποιούνται στην Αττική (εκτός από τα νησιά) και στο
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, παραμένει η 10η
πρωινή. Στις 7 π.μ. ανοίγει το λιανικό εμπόριο σιδηρικών,
χρωμάτων, τζαμιών κλπ. αντίστοιχων ειδών. Σε όλους τους
χώρους γραφείων πάσης φύσεως τηρείται ελάχιστη
απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων. Στα
επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία, πρέπει να διασφαλίζεται η
παρουσία επιβατών στο 60% της δυναμικότητας του πλοίου
κατ’ ανώτατο όριο (ή του 65% εφόσον το πλοίο διαθέτει
καμπίνες). Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επιβατών
παραμένει στο 1,5 μέτρο. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε
πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά
προτίμηση –αλλά όχι αποκλειστικά- με ραντεβού. Η ελάχιστη
απόσταση μεταξύ των υπαλλήλων ή/και πολιτών είναι το 1,5
μέτρο. Για κάθε είδους εκδηλώσεις και σε όλους τους χώρους
συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς τηρείται
ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Περισσότερες
πληροφορίες
:
Εμπορικός
Σύλλογος
Θεσσαλονίκης τηλ. 2310 538790, email: empsylth@otenet.gr,
ιστοσελίδα: https://www.tradesupport.gr/.

Η εταιρεία MECEN IPC Co,Ltd. Ψάχνει να αναπτύξει ένα
εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στην Ελλάδα και
αναζητεί εταιρείες για συνεργασία .Δείτε το Προφίλ της
εταιρείας στο
linkedin:https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=
AQErxZ8VP70xUAAAAXNWJjegUlYDSfFK_RVTQy8zBPs240FP7NNbVw_US-rbA5c1-f9AqlhyzTJq_C8qbsaWXygWZl8ItX6CpdVLXrMtXHgfxbadeTx10SipQ6jPodbXVdgOI=&originalRefer
er=https://www.google.com/&sessionRedirect=https%3A%2F
%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmecen-ipc-co-ltd

ENTERPRISE CREECE Πρόσκληση συμμετοχής
στη Διεθνή Έκθεση Νωπών Φρούτων & Λαχανικών
FRUITLOGISTICA, Βερολίνο, 3-5 Φεβρουαρίου 2021
Η 29η Δ.Ε FRUITLOGISTICA αποτελεί τη μεγαλύτερη κλαδική
διεθνή έκθεση νωπών φρούτων και λαχανικών και
διοργανώνεται κάθε χρόνο στον εκθεσιακό χώρο Messe
Berlin στο Βερολίνο της Γερμανίας. H FRUITLOGISTICA είναι
ο κορυφαίος διεθνής τόπος συνάντησης των νωπών
προϊόντων εμπορίου και προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση
της αγοράς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, σε κάθε
επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα της έκθεσης το 89 % των
εκθετών δήλωσε ότι η συμμετοχή τους κατά το έτος 2020
υπήρξε επιτυχής. Παράλληλα με την FRUITLOGISTICA
λαμβάνουν χώρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις όπως το
World of Fresh Ideas, FLIA 2021 award, Fresh Produce
Forum, Future Lab, Start-up Day κλπ. Προϊόντα που
προβάλλονται: Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, εξωτικά φρούτα,
ξηρά φρούτα, ξηροί καρποί, οργανικά προϊόντα, μπαχαρικά,
καρυκεύματα, βιολογικά προϊόντα κλπ, μηχανήματα
επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορούν να βρουν
οι ενδιαφερόμενοι στο web site: www.fruitlogistica.com. Το
κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 362,00 €/τ.μ. συν ΦΠΑ 24%.
Τα γωνιακά περίπτερα θα επιβαρυνθούν με 10% επιπλέον
ανά τ.μ. (σημειώνεται ότι το επιπλέον 10% θα πληρωθεί στην
εξόφληση μετά τη χωροθέτηση των περιπτέρων. Η πληρωμή
του επιπλέον ποσού με την προκαταβολή, σε καμιά
περίπτωση δεν εξασφαλίζει γωνιακό περίπτερο). Για τις
επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με
Πρόγραμμα (π.χ. ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ, ΕΣΠΑ κλπ) το κόστος
συμμετοχής είναι 540 €/τ.μ. συν ΦΠΑ). . Το παραπάνω
κόστος περιλαμβάνει:
➢ Ενοίκιο χώρου
➢ Κατασκευή περιπτέρου με πλήρη εξοπλισμό stand,
ειδικότερα για stand 9 τ.μ.² ο εξοπλισμός περιλαμβάνει : 1
πάγκο γευσιγνωσίας και 1 πάγκο επίδειξης, 1 τραπεζάκι με 4
καρέκλες, βιτρίνα, ράφια, κύβους, θήκη για έντυπα, μία
ψηφιακή εκτύπωση ανά εκθέτη, επιγραφή με την επωνυμία
και το λογότυπο της επιχείρησης στη μετώπη του stand
κ.λ.π., για μεγαλύτερα ή μικρότερα περίπτερα ο εξοπλισμός
διαμορφώνεται ανάλογα.
➢ Αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων (δεν
περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα).
➢ Τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου,
καθαρισμός περιπτέρου .
➢ Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου της ENTERPRISE
GREECE SA και βοηθητικού προσωπικού, για την
υποστήριξη του συνόλου των εκθετών.
➢ Χρήση της κοινόχρηστης κουζίνας του ENTERPRISE
CREECE και παροχή αναλώσιμων υλικών (καφέδες, ζάχαρη,
γαλατάκια, νερό κλπ).
➢ Παροχή στοιχείων για την αγορά.
➢ To κόστος καταχώρισης στον κατάλογο της έκθεσης
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
• Να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής στη
Διεθνή Έκθεση Fruitlogistica 2021.
• Nα καταβάλουν απαραιτήτως μαζί με την Αίτηση
συμμετοχής τους, ως προκαταβολή το 35 % του κόστους
συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Για την καταβολή της προκαταβολής θα σταλεί ηλεκτρονική
ενημέρωση. Ειδικότερα, θα σταλεί ηλεκτρονικός κωδικός
πληρωμής, που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την πληρωμή
της προκαταβολής, όσο και για την εξόφληση. Η εξόφληση
του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του
αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν
στον εκθέτη, και ειδικότερα το αργότερο είκοσι (20) ημέρες
πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση
αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών.
• Να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς τον ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει
δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς
οφειλές.

Στον
επισυναπτόμενο
κανονισμό
συμμετοχής
μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους
συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την
παραλαβή εκθεμάτων.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Ευφ.
Ζωγοπούλου T.:210 3355795 E: f.zogopoulou@eg.gov.gr.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέχρι τις 28/07/2020. ΧΡHΣΙΜΑ
LINKS www.fruitlogistica.com .

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Ανακοίνωση
πραγματοποίησης σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μας γνωρίζει ότι
το τελευταίο σεμινάριο της αναγκαίας εκπαίδευσης των
λογιστών – φοροτεχνικών, έτους 2020, με θέμα “Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20
Ιουλίου 2020 (ώρες 17:00 με 22:00), με εισηγητή τον κ.
Θεόδωρο
Παπαδόπουλο,
υπάλληλο
της
Διεύθυνσης
Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ. Μας υπενθυμίζει
ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από
τους παρακάτω τρόπους:
• Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming)
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής
ιστοσελίδας του ΟΕΕ (https://oe-e.gr/) και
• Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.

Συνέδριο με θέμα την «Τηλεϊατρική»
Στο πλαίσιο του Έργου: Healthcare Center IMPROVING
QUALITY AND ACCESSIBILITY OF SOCIAL HEALTH CARE
SERVICES IN CROSS-BORDER REGIONS "Interreg V-A
Greece-Bulgaria 2014-2020" Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Γ.Ν.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το
ψηφιακό συνέδριο με θέμα την «Τηλεϊατρική» την Τετάρτη 22
Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00. Το συνέδριο θα διεξαχθεί
διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Zoom και η
παρακολούθησή του είναι δυνατή από οποιονδήποτε
υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο. Η εκδήλωση γίνεται
στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020» και αναμένεται να συμμετέχουν
περισσότεροι από 150 επιστήμονες υγείας, ιατροί και στελέχη
υγειονομικών υπηρεσιών των δύο χωρών. Για την εγγραφή
σας
χρησιμοποιείστε
τον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://betterevents.live/ect2020/registration.
Το
πλήρες
πρόγραμμα
του
συνεδρίου
θα
το
βρείτε:
https://betterevents.live/ect2020/agenda. Οδηγίες σύνδεσης:
https://betterevents.live/ect2020/q/connect. Για περισσότερες
πληροφορίες αναφορικά με το έργο Healthcare Center
μπορείτε
να
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
http://healthcarecentre.eu/ .

Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο
πλαίσιο
της
Πρόσκλησης
«Επιδότηση
Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του ιού COVID-19»
Δημοσιεύθηκε Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων
Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από
τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» του
ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την έγκριση είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων
εβδομήντα έξι (20.976) αιτήσεων χρηματοδότησης για το
χρονικό διάστημα από 01-04-2020 έως και 30-06-2020,
συνολικής δημόσιας δαπάνης 151.431.342,20 ευρώ. Ως
ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης λογίζεται η
ημερομηνία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την
κάθε πρόταση από το οικείο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Δείτε
τη
σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200702_egkrish_ait
hsewn.pdf

Άνοιξαν οι αιτήσεις για Επαγγελματικές
Σχολές με 32 ειδικότητες υψηλής ζήτησης Διετής
εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις
ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ
Ξεκίνησε την Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 17:00, η
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών
και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)
Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2020-21, σε 32
ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι
ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από
όλους τους ενδιαφερόμενους έως και τις 13 Σεπτεμβρίου
και ώρα 23:59.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη
1997-2004 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄
Τάξης Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων. Η υποβολή των
αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr
με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-seskholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-touoaed.
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση →
Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή
(ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ.
Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της
Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα
στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο
μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και
εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την
πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο
εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά
και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.
Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε
ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).
Επίσης, πολλοί μαθητές και μαθήτριες λαμβάνουν επίδομα
στέγασης και σίτισης. Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑΣ
Μαθητείας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σπουδές σε 32
ειδικότητες.
Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ :
➢ Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και
ασφάλιση.
➢ Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα
εργαστήρια.
➢ Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και
βοηθήματα.
➢ Εκπαιδεύονται
από
έμπειρο
και
άρτια
καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
➢ Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με
αποδοχές.
➢ Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το
57% του συνόλου των αποφοίτων βρίσκουν εργασία στο
αντικείμενό τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες. Σε
πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι παραμένουν στις
επιχειρήσεις στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους
άσκηση, ενώ, όσοι βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να
απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο τα επόμενα χρόνια σε
ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%.
Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2020-21 είναι οι εξής:

Αισθητικής
Τέχνης,
Αργυροχρυσοχοΐας,
Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής , Βοηθών Γενικής
Βρεφονηπιοκομίας, Βοηθών Γενικής Νοσηλείας, Βοηθών
Φαρμακείου, Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας, Γραφικών
Τεχνών – Εκτυπώσεων, Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής
Σχεδίασης
Εντύπου,
Εγκαταστατών
Ψυκτικών
&
Κλιματιστικών Έργων, Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής,
Κομμωτικής Τέχνης, Μαγειρικής Τέχνης, Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Ξυλουργών –
Επιπλοποιών,
Τεχνίτες
Υποστήριξης
Συστημάτων
Υπολογιστών, Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού
Αερίου)
,
Τεχνιτών
Εργαλειομηχανών,
Τεχνιτών
Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών
Ηλεκτρολογικών
Εργασιών, Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων
Αυτοκινήτου,
Τεχνιτών
Ηλεκτρονικών
Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων,
Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων,
Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών, Τεχνιτών Μηχανών &
Συστημάτων
Αυτοκινήτου,
Υπαλλήλων
Διοικητικών
Καθηκόντων, Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων,
Υφάσματος – Ένδυσης, Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων –
Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ωρολογοποιίας.
Περισσότερες
πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του
Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr .

Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/2020 (ΦΕΚ Β' 2268/13-062020)»
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων και με αφορμή τα μέτρα
οικονομικής ενίσχυσης των εποχικά εργαζόμενων, οι οποίοι
επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό από τις νέες οικονομικές
συνθήκες και τις δυσμενείς συνέπειες των μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα»
με τίτλο : «ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/2020
(ΦΕΚ
Β'
2268/13-06-2020)».
Στο
κείμενο
αυτό
παρουσιάζονται τα μέτρα οικονομικής στήριξης των εποχικά
εργαζόμενων που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ με αριθμ. οικ.
23102/477/2020 (ΦΕΚ Β' 2268/13-06-2020), καθώς και στις
εγκυκλίους με αριθμούς πρωτοκόλλου 25480/755, 24-62020 και 27963/853/8-7-2020 (οι οποίες εκδόθηκαν για να
καλύψουν μερικώς κενά και αόριστα σημεία της ως άνω
ΚΥΑ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ.Ε.2105/01 Ιουλίου 2020/
ΑΔΑ: 6OΖ246ΜΠ3Ζ-2ΚΜ
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:2530
Θέμα:
«Συμπλήρωση
της
εγκυκλίου
υπ’αριθμ.
Ε,2050/16,04,2020 (ΑΔΑ:ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την
παροχή οδηγιών ,στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για
την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωναιού
,κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών» Για περισσότερες
πληροφορίες: E-Mail : 9diadi@otenet.gr www.aade.gr . Η
εγκύκλιος αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
85 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα:γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία
Πληροφορίες: https://www.helexpo.gr/el
HALFMARATHON
Πόλη: Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Αθήνα
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες: https://halfmarathonexpo.gr/el/,
τηλ: 2102626267 e-mail: info@be-best.gr
ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: είδη δώρου, είδη καπνιστού, βιβλιοπωλείου,
gadget, είδη party - hobby και εποχιακά είδη.
Πληροφορίες: http://giftshow.gr/
ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: μόδα
Πληροφορίες:
https://www.athensfashiontradeshow.gr/
MOSTRA ROTA
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: εμπορική έκθεση ειδών οικιακής χρήσεως,
ειδών σπιτιού, επίπλων, μικροεπίπλων, υαλικών,
φωτιστικών και εποχιακών ειδών.
Πληροφορίες: http://mostrarota.gr/
6THSEREXPO 2020
Πόλη: Σέρρες
Ημερομηνία: 23-27 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Πολιτισμός,
Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία, Κτηνοτροφία
Πληροφορίες:http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HEALTH
LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: www.chem-ecolink.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια, ανακύκλωση
Πληροφορίες:
Site:
www.plastica-expo.gr
,
τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2020
Πόλη: METROPOLITAN EXPO
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Οικοδομή
Πληροφορίες: www.buildexpogreece.com

SYSKEVASIA
2020,
17Η
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες:www.syskevasia-expo.gr,
τηλ: 2108056209, fax: 2108956209,
e-mail:info3ek@otenet.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
PLUM FAIR GRADACAC 2020
Πόλη: Gradacac – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 25-28 Αυγούστου 2020
Εκθέματα: Γεωργία
Πληροφορίες: site: http://www.gradacackisajam.com.ba/
BRČKO AUTO SHOW 2020
Πόλη: ΒRCKO – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 30 Αυγούστου 2020
Εκθέματα: Οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.auto.ba/
CNR FOOD ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02-05 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση φαγητού
Πληροφορίες: site:
http://cnrfoodistanbul.com/index.aspx?ln=2
FAIR OF ECONOMY MODRIČA 2020
Πόλη: MODRIČA – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 03-04 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Οικονομία
Πληροφορίες: site: http://www.raomd.org/
VIETNAM LIFTS AND ELEVATORS
Πόλη: Ανοϊ - Βιετνάμ
Ημερομηνία: 03-05 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση εξοπλισμού ανελκυστήρων
Πληροφορίες:
Τηλ.
+84904811648,
email:
minhchau@exdesign.com.vn,
minhchauvinexad@gmail.com,site:
https://elevatordirectory.com/event/vietnam-lifts-elevatorsexpo-2020.html

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρεία JAYANITA Exports tel:+91,9870588552
αναζητά συνεργασία με Έλληνες διανομείς για να
εισάγουν κουρτίνες, ράφια κ.α. Company Profile
https://we.tl/t-wJNOy9k2ds ,www.jayanita.com
Η εταιρεία CEO Sooul : 109 Φάση βιομηχανικής περιοχής
Okhla ‐ 3 , Νέο Δελχί ‐110020 ΙΝΔΙΑ, τηλ.+
91‐9810139793, Email: roobysoul@live.com ,
rdhawer@soul‐india.com , εμπορική εταιρεία από την
Ινδία, για όλους τους τύπους ενδυμάτων - Ανδρικά,
Γυναικεία και παιδικά ενδύματα, τόσο σε πλεκτά όσο και
σε υφάσματα, έπιπλα σπιτιού, κοσμήματα και αξεσουάρ
μόδας αναζητά συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις.
Δείτε το Προφίλ της εταιρείας.

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα(Συνέχεια)

ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε το
ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
ειδήσεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ
Βρυξελλών για τον μήνα Ιούνιο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58), e-mail:
ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα Ιούνιο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr),
email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2,
fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε Ετήσια
Έκθεση 2019 για την Οικονομία την Γερμανίας και την εξέλιξη
των Ελληνο-Γερμανικών Οικονομικών και Εμπορικών
Σχέσεων και τον Επιχειρηματικό Οδηγό Γερμανίας 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823) ,email:
ecocom-berlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο με θέμα: «Webinar Αμερικάνικης
εταιρείας έρευνας αγοράς IRI για τη διαφήμιση και τα νέες
καταναλωτικές συνήθεις εν μέσω πανδημίας».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Σικάγο (http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312)
867-0464, φαξ: (312) 867-3824, e-mail: ecocomchicago@mfa.gr
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: Αλλαγές στον τραπεζικό τομέα της
Ισπανίας εξαιτίας της εμπειρίας από την πανδημία του νέου
κορωνοϊού. 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/71377 .
-Έγγραφο με θέμα: Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ομίλου
Inditex. το 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/71382.
-ενημερωτικό σημείωμα με θέμα τον στρατηγικό σχεδιασμό
του ομίλου INDITEX 15,07,2020
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es73) ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον
μήνα Ιουνίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ενημερωτικό σημείωμα με θέμα τον στρατηγικό
σχεδιασμό του ομίλου INDITEX 15,07,2020
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Μαδρίτη
(http://www.agora.mfa.gr/es73)
ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ: www.veth.gov.gr

Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ελλάδα – Αίγυπτος:
Προοπτικές Συνεργασίας στον τομέα της Ναυτιλίας,
της Λιμενικής Βιομηχανίας και της Ναυπηγικής»
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο
ανακοίνωσε την
επόμενη εκδήλωσή του, μία διαδικτυακή συζήτηση με
θέμα «Ελλάδα – Αίγυπτος: Προοπτικές Συνεργασίας
στον τομέα της Ναυτιλίας, της Λιμενικής Βιομηχανίας και
της Ναυπηγικής», που πρόκειται να διοργανωθεί την 21η
Ιουλίου στις 14:00 (ώρα Ελλάδος), στην αγγλική
γλώσσα. Η εν θέματι συζήτηση εμπίπτει στα πλαίσια της
διοργάνωσης διαδικτυακών εκδηλώσεων με απώτερο
σκοπό την εξερεύνηση επιχειρηματικών συνεργασιών
μεταξύ της Ελλάδας και του αραβικού κόσμου. Έως
τώρα έχουν παρουσιαστεί οι αγορές 11 αραβικών
χωρών και έπεται συνέχεια. Στη διαδικτυακή αυτή
εκδήλωση, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής της Ελλάδας, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, θα είναι
επίτιμος καλεσμένος και κεντρικός ομιλητής (TBC), ενώ ο
Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην
Ελλάδα, κ. Ismail Khairat, θα απευθύνει εναρκτήρια
ομιλία στους συμμετέχοντες (TBC). Το αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδήλωσης επισυνάπτεται. Μέλη και μημέλη του Αραβο - Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται να
λάβουν μέρος, παρακαλούνται να ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBz48zIBZ
W2vY0wOwGZVoz1nMogeK7gHft5Uap4eu8x65pQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 .
Προθεσμία Δήλωσης
Ιουλίου, στις 17:00.

Συμμετοχής:

Παρασκευή,

17

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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23/07/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΦΟΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
-ΚΨΜ
ΚΑΙ
ΤΟΥ
ΣΥΣΣΥΤΙΟΥ
ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΩΝ
ΦΡΟΥΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.2431023950

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

326

24/07/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΟΝΩΣΕΩΝ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΗΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΛ.2313327824
24/07/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
"ΣΥΝΑΨΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
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27/07/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ
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28/07/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ
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28/07/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ.2313307190
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28/07/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΑΛΑΜΩΝ

424 ΓΣΝΕ
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28/07/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ
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28/07/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΛ.2313307195

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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29/07/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ) ΤΗΛ.2310381080
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ) ΤΗΛ. 2313320563
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ
Δ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
2313317254

ΤΗ
ΤΟΥ
ΤΗΛ.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
"ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ"
ΤΗΣ
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2313317254

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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30/07/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
"ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ"
ΣΤΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
ΤΗΛ.2421351157
31/07/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2421351157

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

333
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΑΛΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(ΥΛΙΚΑ

ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
(ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
&

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

424 ΓΣΝΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

424 ΓΣΝΘ

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
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31/07/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΩΝ
ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ.2421351157

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
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01/09/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313307190
07/09/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ.2651007982

ΓΝ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

07/09/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ.2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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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.

