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Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών
και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από
τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική
Μακεδονία» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ όπου
θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας,
που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.
Πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης, που θα δοθεί στις
επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις
δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η πανδημία του κορονοϊού
στα οικονομικά τους. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από
την Περιφέρεια είναι συμπληρωματική των δράσεων της
Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών
επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού και κυρίως
των οριζοντίων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Η
συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη
μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο
κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους. Η δράση επιχορηγεί
Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της
επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα
5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€.Τα κριτήρια αξιολόγησης
της δράσης είναι:

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019




Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς
Κύκλο Εργασιών (EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019
Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών
της Επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως
30/06/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
1/4/2019 έως 30/06/2019.

Τεύχος No 37

Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),
είτε με απευθείας ενημέρωσή του, είτε με
ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Η πρόσβαση
στο ΠΣΚΕ παρέχεται στους δικαιούχους
των
ενισχύσεων
μέσω
της
ιστοσελίδας
www.ependyseis.gr/mis
και
οι
αιτήσεις
χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους
τελευταίους υποχρεωτικά μέσω αυτού.
Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι
10/09/2020 και ώρα 10.00, ενώ ημερομηνία λήξης
υποβολής είναι η 09/10/2020 στις 15.00.
Για περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: YΦΕΣΗ 14,7% ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3,1% ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ
2020
Στο 14,7% ανήλθε η ύφεση στην Ευρωζώνη στο δεύτερο
τρίμηνο σε ετήσια βάση και στο 11,8% σε σχέση με το
πρώτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
(Eurostat), τα οποία είναι ελαφρά χαμηλότερα σε σχέση
με τις πρώτες εκτιμήσεις της στο τέλος Ιουλίου (15,0%
και 12,1%, αντίστοιχα). Η ύφεση αυτή, η οποία
προκλήθηκε από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν
για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού, είναι η
μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το 1995, όταν
άρχισε η δημοσίευση των σχετικών στοιχείων. Στο
πρώτο τρίμηνο του έτους, η ύφεση στην Ευρωζώνη ήταν
3,7% σε τριμηνιαία βάση και 3,2% σε ετήσια βάση.

Στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται η αναθεώρηση του
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται η αναθεώρηση
του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 485/Δ/20.08.2020), αντικαθιστώντας το
προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας (ΦΕΚ
218/Β/6.02.2004). Παράλληλα, εγκρίνεται και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
Ο Στρατηγικός στόχος του αναθεωρημένου Πλαισίου είναι η ενίσχυση της γεωοικονομικής θέσης της Περιφέρειας στα
Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες χώρες και του αντίστοιχου ρόλου της Θεσσαλονίκης.
Πέραν του στρατηγικού στόχου, το Πλαίσιο στοχεύει γενικότερα στην προώθηση της εδαφικής συνοχής της ΠΚΜ και τον
περιορισμό των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της ΠΚΜ,
στην προστασία φυσικού και αγροτικού περιβάλλοντος και του τοπίου, στον χωρικό συντονισμό πολιτικών και
προγραμμάτων εθνικού και περιφερειακού επιπέδου που επηρεάζουν την περιφέρεια και τέλος στο συντονισμό και την
καθοδήγηση των υποκείμενων χωρικών σχεδίων. Δείτε την απόφαση σε μορφή ΦΕΚ

Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου το Πρόγραμμα
«Γέφυρα»
Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η
ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Γέφυρα» που
επιδοτεί για πρώτη φορά επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια
με υποθήκη στην πρώτη κατοικία. Σε αυτό εντάσσονται
φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, φυσικά
πρόσωπα με μείωση σημαντική στον μηνιαίο μισθό,
επαγγελματίες με μείωση ΦΠΑ άνω του 20% κατά το β'
τρίμηνο του 2020, εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα Συν-Εργασία, ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν
μειωμένο ενοίκιο».
Ποιους αφορά
Τα ποσοστά της επιδότησης θα φτάνουν στο 90% για τους
συνεπείς «πράσινους» δανειολήπτες. Θα διατηρούνται για 3
μήνες, αλλά τον 4ο και τον 7ο μήνα θα μειώνονται σε 80% και
70% αντίστοιχα. Αισθητά χαμηλότερα ποσοστά επιδότησης
(80% – 60% – 50% ενδεχομένως) θα ισχύσουν για όσους
έχουν δάνειο σε καθυστέρηση ή στον Τειρεσία.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι διευρυμένοι σε σχέση
με το πρόγραμμα προστασίας της Α΄ κατοικίας που βρήκαμε
από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Εντάσσονται:
- Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν
πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι
επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους
-Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου
μισθού τους
- Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής
δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%,
λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το 2ο
τρίμηνο του 2019)
-Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της
επιστρεπτέας προκαταβολής
-Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
-Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.
Αναλυτικότερα:
Α. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: επιδοτούμε τη μηνιαία δόση
σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 80% το 2ο τρίμηνο
και κατά 70% το 3ο τρίμηνο. Το κράτος έρχεται αρωγός στους
πολίτες που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού. Οι
προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι:
- η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000
- το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ
ανά τράπεζα
- το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ
-οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ
- η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000
ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο
μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.
Β.
Για
τα
μη
εξυπηρετούμενα
δάνεια,
που
συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν
πρόσφατα: επιδοτούμε τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 80%
κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 70% το 2ο τρίμηνο και κατά 60% το
3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια
επιλεξιμότητας, είναι:
-η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000
-το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
-το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ
-οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ
- η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο
επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.
Γ. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη
καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, με σκοπό να
αποτραπεί αυτός: επιδοτούμε τη μηνιαία δόση σε ποσοστό
60% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 50% το 2ο τρίμηνο και κατά
30% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις:
- η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις
200.000 ευρώ
- το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ
- το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ

- οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ
-η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000
ευρώ
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο
όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra-yliko/
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ΒΕΘ: Τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα "Γέφυρα"
Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» που επιδοτεί τις δόσεις δανείων
των πληττόμενων από την πανδημία για 9 μήνες βρέθηκε στο
επίκεντρο ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης.
Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας
δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής
στην αποπληρωμή της δόσης του δανείου, τότε
προστατεύεται η πρώτη κατοικία του από πλειστηριασμό. Με
βάση στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, ξεπερνούν τους 60.000 οι πολίτες
που προχώρησαν στην οριστική υποβολή της αίτησης.
Λεπτομέρειες για τους δικαιούχους του προγράμματος και τα
κριτήρια ένταξης έδωσε ο Φώτης Κουρμούσης, ειδικός
Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του υπουργείου
Οικονομικών. "Είναι πολλοί αυτοί που σήμερα δυσκολεύονται
να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις,
κινδυνεύοντας να χάσουν ακόμη και τα ίδια τους τα σπίτια.
Επιδοτώντας ένα μέρος αυτών των υποχρεώσεων, το κράτος
μπορεί να παρέχει μια ανακούφιση στους συγκεκριμένους
δανειολήπτες. Το συγκεκριμένο μέτρο - εκτός από το ότι
απαντά σε πιεστικές ανάγκες- περιλαμβάνει και μια σειρά από
θετικά στοιχεία, καθώς δεν καλύπτει μόνο τα μη
εξυπηρετούμενα, αλλά και τα εξυπηρετούμενα δάνεια,
επιβραβεύοντας μάλιστα τους συνεπείς δανειολήπτες που
έχουν όμως πληγεί από την πανδημία" ανέφερε μεταξύ άλλων
ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης.
Ξεκινά σήμερα το Thessaloniki Helexpo Forum
Στο επίκεντρο των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων θα
βρεθούν από σήμερα η Θεσσαλονίκη και η ΔΕΘ-Helexpo,
καθώς ξεκινά το Thessaloniki Helexpo Forum, το οποίο με
θέμα «Πολιτική, Οικονομία & Κοινωνία. Αναζητώντας την
Ισορροπία», διοργανώνεται από τον εθνικό εκθεσιακό φορέα
έως τις 20 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης».
Το Thessaloniki Helexpo Forum ξεκίνησε στις 11:00 με το
πάνελ για τις Νέες Τεχνολογίες στον Πρωτογενή Τομέα και
στη συνέχεια στις 13:00 ακολούθησαν τα πάνελ «Ψηφιακή
Δικαιοσύνη», στις 15:00 «Ενέργεια, Αειφορία και Βιώσιμες
Πρακτικές» και στις 17:00 «Εξωστρέφεια και οι Εξαγωγές στις
Νέες Συνθήκες». Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στο
βήμα του Φόρουμ θα ανέβει ο Πρωθυπουργός για να
απευθύνει την ομιλία του προς τους εκπροσώπους των
παραγωγικών τάξεων, ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις
13:00 θα δώσει συνέντευξη Τύπου. Στο πλαίσιο του Forum θα
τεθούν επί τάπητος όλα τα επίκαιρα και φλέγοντα ζητήματα
που απασχολούν την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία
στις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία. Η
πολιτική ηγεσία της χώρας θα είναι παρούσα στο Forum και
σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων του
Κοινοβουλίου θα εκφωνήσουν ομιλίες. Από τα 24 διαφορετικά
πάνελ του θα περάσουν υπουργοί, εκπρόσωποι κομμάτων,
επιχειρηματικών φορέων, συνδέσμων, επιχειρήσεων και της
αυτοδιοίκησης, αλλά και θεσμικοί παράγοντες, που θα
συζητήσουν για τις συνέπειες της πρωτοφανούς υγειονομικής
κρίσης, αλλά και για την επόμενη ημέρα και τις προκλήσεις
ης
της. Η ΔΕΘ-Helexpo, έπειτα από την ματαίωση της 85 ΔΕΘ,
την οποία υπαγόρευσε η πανδημία, φιλοξενεί την πρώτη
μεγάλη διοργάνωση μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας
υγειονομικής κρίσης.Το site του Thessaloniki Helexpo Forum
είναι το https://www.thessaloniki-helexpo-forum.gr/, από το
οποίο θα προβάλλονται live streaming όλες οι εργασίες.

Υποχρεώσεις
σκοπού

δικαιούχων

της

ενίσχυσης

ειδικού

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 (Υποχρεώσεις δικαιούχων της
ενίσχυσης ειδικού σκοπού – Κυρώσεις) της ΚΥΑ Αρ. ΓΔΟΥ
134 (ΦΕΚ Β 2377/16.6.2020) προβλέπεται: Ο λήπτης της
ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη
που έχει λάβει από τα Ταμεία:
τοποθετώντας
τουλάχιστον
μία
αφίσα
με
πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3),
που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την
Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η
είσοδος σε ένα κτήριο,
παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν
υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς
το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους
και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική
συνδρομή από την Ένωση.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από
αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων
της παρούσας ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ενημερώνεται
αρμοδίως η οικεία Διαχειριστική Αρχή, η οποία εκδίδει
απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση
Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Ο υπολογισμός των τόκων
ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την
ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Επισυνάπτουμε
υπόδειγμα αφίσας που πρέπει να διαθέτει η κάθε
επιχείρηση που έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Με τα έκτακτα μέτρα που λάβαμε, προστατέψαμε την
αγορά εργασίας και αποτρέψαμε ισχυρό κύμα
απολύσεων ενώ η δέσμη των ευεργετικών μέτρων θα
ενισχυθεί, διευρυνθεί και συνεχιστεί για όσο χρειαστεί
Τo θετικό ισοζύγιο του πληροφοριακού συστήματος
«ΕΡΓΑΝΗ» για τον μήνα Αύγουστο 2020, επιβεβαιώνει ότι
τα έκτακτα μέτρα που λάβαμε από την πρώτη ημέρα της
πανδημίας έως σήμερα, συγκράτησαν το ισχυρό κύμα των
απολύσεων που έπληξε άλλες χώρες και λειτούργησαν ως
ένα δίχτυ προστασίας των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων.
Απέναντι στις πιέσεις που δέχεται η αγορά εργασίας από την
ύφεση ως αποτέλεσμα της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση
επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά ενισχύοντας την αγορά
εργασίας με σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία και
διευκολύνσεις ως προς τον τρόπο παροχής της
εργασίας.Ειδικότερα, μέτρα όπως οι αναστολές συμβάσεων
εργασίας, οι άδειες ειδικού σκοπού, το πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», η κάλυψη μη μισθολογικού κόστους
(ασφαλιστικών εισφορών) σε πληττόμενους κλάδους, η
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στην πλήρη
απασχόληση, η επέκταση των επιδομάτων ανεργίας, η
μείωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για τους
εποχικά εργαζόμενους και τα νέα δυναμικά προγράμματα
του ΟΑΕΔ για ενίσχυση της απασχόλησης λειτούργησαν ως
ασπίδα προστασίας για τους εργαζόμενους και τους ανέργους
τη δύσκολη αυτή περίοδο. Η παραπάνω δέσμη μέτρων θα
ενισχυθεί, διευρυνθεί και συνεχιστεί
για όσο χρονικό
διάστημα κριθεί αναγκαίο.
(Δήλωση Υπουργού Εργασίας Γ.Βρούτση)

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΝ GREEK NORDIC TRADE WEEK
Η Enterprise Greece και οι εταιρείες RECO EXPORTS και MOREGANIC συνδιοργανώνουν την 1η ολοκληρωμένη δράση
προβολής και προώθησης του κλάδου των Τροφίμων & Ποτών στις αναπτυγμένες αγορές των Σκανδιναβικών χωρών - την
Greek Nordic Trade Week.Η δράση η οποία θα διαρκέσει μία εβδομάδα, από 09 - 13 Νοεμβρίου 2020, θα περιλαμβάνει
στοχευμένες online B2B συναντήσεις με σημαντικούς Σκανδιναβούς διανομείς και χονδρεμπόρους οι οποίες θα διοργανωθούν
σε συνέχεια κατ'ιδίων συμβουλευτικών συνεδριών ανά εταιρεία και προϊόν. Επιπλέον, πριν τις online συναντήσεις θα σταλούν
δείγματα των προϊόντων στους αγοραστές με στόχο την επίτευξη ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων συναντήσεων.Σημείο
αναφοράς της Greek-Nordic Digital Trade Week θα αποτελέσει η ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα, στην οποία οι συμμετέχουσες
εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να καταχωρήσουν το εταιρικό προφίλ τους, φωτογραφίες των προϊόντων τους και στοιχεία
επικοινωνίας τους. Η ιστοσελίδα θα προβληθεί σε όλα κλαδικά περιοδικά και ΜΜΕ των πέντε Σκανδιναβικών χωρών καθώς και
σε σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Φρέσκα φρούτα και Λαχανικά, Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα, Μέλι, Μαρμελάδες,
Δημητριακά, Όσπρια, Ζυμαρικά, Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα ελιάς, Dressings, Σάλτσες, Dips, Βότανα,Μπαχαρικά,
Καρυκεύματα, Ζαχαρώδη, Ξηροί καρποί, Καφέδες, Ροφήματα, Νερά, Χυμοί, Αναψυκτικά, Κρασί.
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έγκειται σε Βιολογικά ή/και Vegan ή/και Free From προϊόντα αλλά και
συμβατικά τα οποία καινοτομούν ως προς την σύσταση / συσκευασία και προσφέρουν ιδιαίτερο όφελος για τον καταναλωτή,
ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει προϊόντος, καναλιού διείσδυσης και
προοπτικής εισόδου στην συγκεκριμένη αγορά και θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο με Σκανδιναβούς διανομείς, χονδρεμπόρους
και αγοραστές όπως ενδεικτικά:
United Nordic Group (Norgesgruppen, Dagrofa, Martin & Servena), 7-Eleven, Aarstiderne, Aduki Oy, Apotekernes Amba,
ARKET (H&M)g, Arla Foods. Axfood, BC Catering, Bergendahls Food AB, Biofood AB, Chefs Culinar AB, Cloetta Sverige AB,
Coop Danmark A/S, Coop Sverige, DagliBrugsen, Dasmeja, Helsam A/S, Hemmakvall AB, Holland and Barrett, ICA Sverige AB,
IKEA Food Services AB, Irma, Kesko, Lantmannen Cerealia AB, Lidl Danmark K/S, Menigo Group Sweden, RIMI, NETTO,
Norganic AS, Orkla Foods, Renee Voltaire AB, Ruohonjuuri Oy, Salling Group, Scandic hotels, κ.ά
Ο σχεδιασμός της Greek Nordic Trade Week βασίστηκε στην εξής μεθοδολογία:
1. Εξαγωγική ετοιμότητα εταιρειών
2. Εξατομικευμένη συμβουλευτική εισόδου στην αγορά
3. Εξατομικευμένο market entry research για τα προϊόντα της κάθε εταιρείας
4. Αποστολή δειγμάτων και πληροφοριακού υλικού πριν από τις Online συναντήσεις
5. Εξατομικευμένες Online Β2Β συναντήσεις με στοχευμένους αγοραστές των Σκανδιναβικών Χωρών
6. Εξατομικευμένη συμβουλευτική ΜΕΤΑ τις συναντήσεις
7. 12μηνη αποθήκευση εμπορευμάτων στην Σουηδία για τριγωνική πώληση σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες
8. Ανάπτυξη αγοράς – Βranding – Μerchandising
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 1,650€ ανά εταιρεία και απαλλάσσεται του ΦΠΑΟι εταιρείες που θα συμμετάσχουν
δύναται να λάβουν οικονομική ενίσχυση από την Enterprise Greece ύψους έως του 50% του παραπάνω κόστους
συμμετοχής, και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην υποβολή
των αιτήσεων.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την RECO EXPORTS στο 231 231 5310.

Yποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και
φιλοξενίας με στόχο τα μηδενικά απόβλητα
Η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης με επιστολή της στην
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, η οποία κοινοποιήθηκε στο
ΒΕΘ επιστολή, ενημερώνει για τις -χωρίς οικονομικό
κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις HoReCa- ευκαιρίες από
το πρόγραμμα ZeroWasteFutureHoReCa.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Coca-Cola στην Ελλάδα,
που υλοποιείται σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρία
Ανακύκλωσης (www.ecorec.gr), με στόχο οι μικρές
επιχειρήσεις του κλάδου HoReCa να αποκτήσουν προοπτική
μηδενικών απορριμμάτων.
Το πρόγραμμα ZeroWasteFutureHoReCa πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πλατφόρμας
ZeroWasteFuture, με όραμα μία Ελλάδα Χωρίς Απορρίμματα,
και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola (TheCocaColaFoundation).
Σήμερα, το ZeroWasteFuture τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και αποτελεί βασικό πυλώνα του
προγράμματος FutureLoading, που πραγματοποιεί η CocaCola στην Ελλάδα μαζί με άλλες εταιρίες, ιδρύματα και
οργανισμούς, με στόχο να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση
των μικρών επιχειρήσεων HoReCa στις νέες συνθήκες που
δημιούργησε η πανδημία, μέσα από την παροχή των
απαραίτητων πιστοποιήσεων για την ασφαλή τους λειτουργία,
αλλά και δωρεάν εκπαίδευσης στα στελέχη τους.
Επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου ως φορέας να
ενημερώσετε τις επιχειρήσεις-μέλη σας, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις, να γίνουν μια από τις επιχειρήσεις HoReCa
που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
FutureLoading, και στο πλαίσιο των εργαλείων του, από τα
οποία θα επωφεληθούν, στην ενότητα «Βιώσιμη ανάπτυξη και
υιοθέτηση των αρχών Κυκλικής Οικονομίας & Ανακύκλωσης»
να λάβουν δωρεάν τα παρακάτω χρήσιμα εργαλεία:
 Τον ZeroWasteFuture οδηγό της Οικολογικής Εταιρίας
Ανακύκλωσης με βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης και
διαχείρισης απορριμμάτων για την επιχείρησή σας
 Εξατομικευμένη καθοδήγηση από ειδικό σύμβουλο
 Online workshops & σεμινάρια για τη διαχείριση
απορριμμάτων σε συνεργασία με το τοπικό
Επιμελητήριο
 Κάδο για αναλώσιμα Covid-19
 Κάδο για οργανικά απορρίμματα (εφόσον στο Δήμο τους
πραγματοποιείται
ανακύκλωση
οργανικών
απορριμμάτων).
Με το πέρας 1 έτους και αφού γνωρίσουν τις βέλτιστες
πρακτικές βιωσιμότητας που θα προκύψουν από τις σχετικές
εκπαιδεύσεις, οι επωφελούμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να
καταχωρήσουν τις επιδόσεις τους στην ειδική ψηφιακή
πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, ώστε να λάβουν την
πιστοποίηση που θα υποδεικνύει ότι είναι επίσημα μέλη του
ου
1 Δικτύου ZeroWasteHoReCa στην Ελλάδα και ότι έχουν
μπει σε προοπτική μηδενικών απορριμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Future
Loading και δήλωση συμμετοχής της επιχείρησής σας σε
αυτό: https://www.bodossaki.gr/futureloading/
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε
στην συνεργάτιδά της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
κα Κατερίνα Πελεκάση τηλ. 697 4049 363, email:
kpelekasi@ecorec.gr.

Οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού ,
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ
ΕΑΑΔΗΣΥ
Σε συνέχεια της ενημερώσεις μας από την Κ.Ε.Ε.Ε.
καλούμαστε να σας ενημερώσουμε με διευκρινιστικό
έγγραφο του Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με θέμα «Οδηγίες προς τις
αναθέτουσες αρχές , τους αναθέτοντες φορείς και τους
οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού ,
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ
ΕΑΑΔΗΣΥ».
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε
συνημμένο το έγγραφο :
https://www.hsppa.gr/index.php/slider-enimerosinomoi?types[0]=1&types[1]=2&tag_list_language_filter=
el-GR
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους
ιδιοκτήτες
Μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
που εισπράττουν μειωμένα ενοίκια να δηλώσουν τις
απώλειές τους. ώστε να καλυφθούν για το 30% της
ζημίας που έχουν υποστεί. Οι φορολογούμενοι θα
μπορούν να υποβάλλουν αρχικές δηλώσεις για τους
μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, (όσοι δεν έχουν κάνει
καθόλου δηλώσεις) και τροποποιητικές δηλώσεις για
τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο. Οι δηλώσεις
υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής
δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, την
οποία έχει θέσει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ στο σύστημα
Taxisnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Μισθωτήρια
ακινήτων/ΑΑΔΕ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ

ΕΒΕΑ

ΣΕΒ

ENTERPRISE GREECE
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΒΕΑ, o ΣΕΒ και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού
Εμπορίου
Enterprise
Greece,
εναρμονισμένοι με τη νέα πραγματικότητα που έχει
δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19,
θα
πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και
ώρα 10:00, Virtual Business Forum & B2B meetings
Ελλάδας - Λιθουανίας. Η εν λόγω διαδικτυακή
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την
Πρεσβεία της Λιθουανίας στην Αθήνα και το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Βίλνιους. Στόχος
της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων
επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις δυνατότητες
που παρουσιάζει η αγορά της Λιθουανίας, ενώ στη
συνέχεια θα πραγματοποιηθούν Virtual B2B meetings
μεταξύ των Ελλήνων και Λιθουανών επιχειρηματιών. Οι
25 επιχειρήσεις από την Λιθουανία που θα
συμμετάσχουν στα B2B meetings δραστηριοποιούνται
κυρίως στους εξής κλάδους: ενέργεια, υλικά για έργα
υποδομής, είδη υγιεινής, ενδύματα, τρόφιμα, ΙΤ κ.ά. Η
συμμετοχή στο φόρουμ είναι δωρεάν και το κόστος
συμμετοχής στα B2B meetings ανέρχεται σε
€50/επιχείρηση. Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε
να συμμετάσχετε στο Business Forum, όπως
αποστείλετε συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής έως
την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020. Για οποιαδήποτε
πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (Τ.
210 3382 342, 252) και με τον ΣΕΒ (Τ. 211 500 6121).

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη
Μολδαβία μηνός Αυγούστου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104)
♦
e-mail:
ecocombucharest@mfa.gr ♦τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57
24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν ενημέρωσης που
έλαβε από την Πρεσβεία της Κύπρου, απέστειλε:
έγγραφο με θέμα «Biotech & Pharma Virtual Partnening
Conference 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.
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε την
ετήσια έκθεση για την οικονομία και την ανάπτυξη
των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕλλάδαςΒελγίου για το έτος 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στις
Βρυξέλλες
(www.agora.mfa.gr/be58) ♦ τηλ. 003225455506,
Email: ecocom-brussels@mfa.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε
ενημερωτικό
δελτίο
με
προκηρύξεις
κρατικών
διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ),
email: econom-sofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959,
9447790, fax: (+3592) 9505375 .
Η.Α.Ε.
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Ντουμπάϊ – Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα απέστειλε έγγραφο με θέμα: Ζήτηση φυτικού
επιδορπίου από εταιρία των Η.Α.Ε.
Οι
ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο ΟΕΥ της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ντουμπάϊ- Η.Α.Ε. : Τηλ.
00971 4 2272106 ♦ fax: 00971 4 2272253 ♦ email:
ecocom-dubai@mfa.gr , url: www.agora.mfa.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της
πανδημίας του κορωνοϊου στη βιομηχανία μόδας της
Ισπανίας
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: «Τη δημιουργία της
μεγαλύτερης Ισπανικής τράπεζας μέσω της
συγχώνευσης των CAIXA BANK και BANKIA».

- ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: «ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΘΕΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

(08.09.2020)»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Μαδρίτη
(http://www.agora.mfa.gr/)
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφο
με θέμα «Διαδικτυακή ημερίδα (web conference) για
τις πιστοποιήσεις EAC» .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr/kr91) ♦
email: ecocom-moscow@mfa.gr
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2020
Γραφείου
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Βελιγράδι
♦τηλ.
+381113231577,+38111322-23-28 ♦ email: ecocombelgrade@mfa.gr

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ενημερώθηκε από τον
Ομέρ Αται κάτοικο της Κωνσταντινούπολης και
κάτοχο της εταιρίας συμβούλων εμπορίου Coby
Itd. Sti .Εξυπηρετεί στα θέματα εξαγωγών σε όλα
τα μέρη της Ελλάδας από την Τουρκία και κάνει
έρευνα προϊόντων και μάρκετινγκ μεταξύ Τουρκίας
και Ελλάδας. Πληροφορίες :
(+90) 5498705915

Ζήτηση συνεργασίας από την Νότια Κορέα

Η εταιρεία CHEF’S FOOD με έδρα την Νότιο
Κορέα ενδιαφέρεται να εισάγει μοναστικό
ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας από την χώρα μας.
Αρμόδιος είναι ο κ.Fran Jang ,Department of
Trade, tel. 0082-2-529-4135
,email jhj0802@chefs.co.kr

Ζήτηση συνεργασίας από την Ιαπωνία

Η Ιαπωνική εταιρεία Tamai Jewelry Co.
ενδιαφέρεται
να
εισάγει
ελληνικά
φυσικά
σφουγγάρια από την χώρα μας. Αρμόδιος είναι ο
κ. Hoseki Tamai, Department of Trade, email
tamai.hoseki@io.oncn.ne.jp

Εκθέσεις στην Ελλάδα
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/
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/
ΗΑLFΜΑΡΑΤΗΟΝ
Πόλη: Αθήνα, Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες: https://halfmarathonexpo.gr/el/,
τηλ: 2102626267 e-mail: | info@be-best.gr
KAVALAEXPO (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)
Πόλη: Καβάλα Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Απόστολος
Μαρδύρης
Ημερομηνία : 18-21 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τοπικά προϊόντα
η

6 SEREXPO 2020 (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)
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
SYSKEVASIA
2020,
17Η
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ)
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες:
Site:www.syskevasia-expo.gr,
τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail:info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ)
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:
Πλαστικά,
μηχανήματα,
καλούπια,
ανακύκλωση
Πληροφορίες: www.plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
η

20 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020»
Πόλη: Ιωάννινα – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ημερομηνία: 3-07 Οκτωβρίου 2020 (Νέα ημερομηνία)
Εκθέματα: Γενική, Τοπικά Προιόντα
Πληροφορίες: http://kyklos-ektheseis.gr/
Τηλ.: 26510 37114 Fax: 26510 37119
Κιν: 6944107862 , email: kyklosek@otenet.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα (Συνέχεια)
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
HEALTH LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
&
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
&
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ)
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: Site: www.chem-ecolink.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
η

4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ VERDE-TEC
Πόλη: MEC Παιανίας , Αθήνα
Ημερομηνία: 09-11 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Τεχνολογίες περιβάλλοντος
Πληροφορίες: www.verde-tec.gr
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2020
Πόλη: Αθήνα,METROPOLITAN EXPO
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Οικοδομή
Πληροφορίες: www.buildexpogreece.com
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801
Yachting Festival Αλίμου
Πόλη : Μαρίνα Αλίμου
Ημερομηνία: 5-8 Νοεμβρίου2020
Εκθεματα: Σκάφη
Πληροφορίες: yachtingfestivals-athens.com

Διεθνείς Εκθέσεις
SARAJEVO AUTO SHOW 2020
Πόλη: Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 08-12 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: αυτοκίνητα
Πληροφορίες:
site:
http://www.auto.ba/
BEAUTY AND WELLNESS SHOW ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση ομορφιάς
Πληροφορίες:https://www.expointurkey.org/exhibitions/is
tanbul-yesilkoy/beauty-and-wellness-show-istanbul
4H INTERNATIONAL HOME & CONCEPT FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα:
Εξοπλισμοί
σπιτιού,
οικιακά
σκεύη,
εξαρτήματα σπιτιού, μικροσυσκευές
Πληροφορίες: site: www.homeconceptfair.com
Διεθνής Έκθεση GOURMET SELECTION 2020
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία, PORTE DE VERSAILLES
Ημερομηνία: 13 Σεπτέμβριος 2020
Εκθέματα: τρόφιμα – ποτά
Περισσότερες Πληροφορίες:Τηλ: 210 7755080email:
info@greatexhibitions.gr
ιστοσελίδα:
www.greatexhibitions.gr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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21/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2310 381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΣΝΘ 424

471

18/09/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΗΛ. 2310 381080

ΤΗΝ

ΓΣΝΘ 424

483

17/09/2020
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313317531

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

467

16/09/20 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΗΛ. 25510 55501

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΒΡΟΥ

464

16/09/20
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
100
ΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΠΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 210 3483237

ΑΣΔΥΣ

459

15/09/20
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
UPS
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 320 KVA ΤΗΛ. 2310 381080

ΓΣΝΘ 424

468

15/09/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΝΩΠΩΝ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛ. 23210 95223

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

460

14/09/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ

461

14/09/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΛ. 2310 381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΑΛΑΜΩΝ

424 ΓΣΝΘ
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22/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

462

22/09/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313 307190

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

476

23/09/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.
2313 327864

4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ

479

23/09/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΛ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

482

23/09/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2310381080

424 ΓΣΝΘ

ΓΙΑ

ΣΥΝΑΨΗ
ΦΟΡΗΤΟΥ

ΤΗΝ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ

ΤΗΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΑΛΚΟΟΛΗ)

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

Ο

Η

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα συνέχεια)
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23/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

ΤΗΝ
(ΥΓΡΑ

466

23/09/20
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΙΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΘ ΤΗΛ. 2310 893402

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ

480

24/09/2020
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ" ΤΗΛ. 2313320556

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

473

24/09/2020 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
"ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ" ΤΗΛ. 2313 318328

ΓΕΝ

481

25/09/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΤΗΛ. 2313317533

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

472

25/09/2020 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ" ΤΗΛ. 2313 318328

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

477

27/09/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΛ. 2431023950

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

463

30/09/20
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
210 6551691

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

465

14/10/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΝΑΡΚΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

439

05/10/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΤΗΛ. 210 3483150

454

05/10/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ
ΣΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΛ. 2313323115

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

441

08/10/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΕΤΩΝ ΤΗΛ. 210 3483015

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

458

08/10/20
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ. 2313317545

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

475

09/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ
ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
ΤΗΛ.
ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΗΝ

ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
"ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ
ΕΜΠΛΟΚΗΣ
ΓΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

424 ΓΣΝΘ

Η

ΑΣΔΥΣ

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα(συνέχεια)

457

9/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12
ΝΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΛ. 2313 323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

474

23/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2313 323115

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ




ΤΗΝ
ΚΑΙ
ΤΗΛ.

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.

