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Ένωσαν τις δυνάμεις τους ΒΕΘ και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος. Οι δύο φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της
Θεσσαλονίκης, αλλά και της προαγωγής και ανάπτυξης της συνεργασίας τους.
Κατά την υπογραφή του μνημονίου το ΒΕΘ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του Αναστάσιο Καπνοπώλη και το Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος από τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής, Αθανάσιο Καΐση, ομότιμο καθηγητή νομικής ΑΠΘ.
Στόχοι των δύο φορέων μεταξύ άλλων είναι:
-

Να διερευνήσουν τις τάσεις απασχόλησης στον τεχνικό κλάδο, στην Ελλάδα και διεθνώς

Να σχεδιάσουν από κοινού προγράμματα πρακτικής επιμόρφωσης/κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
επιχειρήσεων-μελών του ΒΕΘ και των εργαζομένων σε αυτές.
-

των

Να συντελέσουν αρμονικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εκπαιδευτικό Ίδρυμα προς τα μέλη του Επιμελητηρίου.

Να προωθήσουν την αμφίδρομη συνεργασία ανάμεσα σε σχολές και τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ.
-

Να προετοιμάσουν από κοινού και να υποβάλλουν αρμοδίως ευρωπαϊκά προγράμματα και ερευνητικές προτάσεις.

-

Να διοργανώσουν μαζί κοινές δραστηριότητες ενημέρωσης (συνέδρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες κ.α)

Να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας με στόχο την παραγωγή προτάσεων πολιτικής και κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα
βιοτεχνίας και τεχνικών επαγγελμάτων.
Να συντελέσουν από κοινού στη διάδοση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην καλλιέργεια μιας σύγχρονης
επιχειρηματικής νοοτροπίας.
Να προωθήσουν την εξωστρέφεια τόσο των δομών του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος όσο και των επιχειρήσεωνμελών του ΒΕΘ.
-

Να σχεδιάσουν προγράμματα στόχευσης νέων αγορών σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος.

-

Να προάγουν και να υποστηρίξουν την καινοτομία τόσο σε εκπαιδευτικό έργο όσο και στις επιχειρηματικές δραστηριότητας.

-

Να συμβάλλουν γενικότερα στο μέτρο των επιτρεπτών δυνατοτήτων τους στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση της απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος και
τον Ιούνιο
Διάταξη για την απαλλαγή των επαγγελματιών και τον μήνα Ιούνιο από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, και διατάξεις για την
καταβολή του ΕΝΦΙΑ, την αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας, και τη νέα αναβολή της
έναρξης ισχύος του νέου τρόπου φορολόγησης στα τυχερά παίγνια με στήλες, προβλέπει -μεταξύ άλλων- τροπολογία του υπουργείου
Οικονομικών, που κατατέθηκε στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο έχει εισαχθεί για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα,
14/06/2021.

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου στον ΦΠΑ εισαγωγών μικροδεμάτων μέσω διαδικτύου
Ενόψει της έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-commerce),
και ειδικότερα τη φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων, που εισάγονται από τρίτες χώρες, από 1η Ιουλίου 2021, επέρχονται
αλλαγές. Αρμόδιες πηγές της ΑΑΔΕ διευκρίνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι όλες οι εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ, που
παραγγέλνονται ηλεκτρονικά και σήμερα απαλλάσσονται του ΦΠΑ, υπόκεινται στον φόρο αυτόν από την 1 Ιουλίου. Συνεπώς, οι
καταναλωτές επιβαρύνονται με τον συντελεστή ΦΠΑ, που ισχύει στη χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως του είδους του
αγαθού.(ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter|16.6.21).

Οριστικοί Πίνακες του Προγράμματος Παιδικών
Κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ 2021

Ανακοίνωση
εκπαίδευσης

ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου. Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 17
Ιουνίου 2021, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και
παρόχων και οι πίνακες αποκλειομένων του
Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές
Κατασκηνώσεις έτους 2021 του Οργανισμού, κατόπιν
της εξέτασης των ενστάσεων, στον ιστότοπο του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr

To Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος μας γνωρίζει ότι τα σεμινάρια
της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2021 τα οποία θα πραγματοποιηθούν
τον Ιούνιο είναι τα :
• «Φορολογία Εισοδήματος και λοιποί Φόροι σε Νομικά Πρόσωπα»,
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρες 16:00 με 21:00, με εισηγητή τον κ.
Ματθαίο Χαπίδη Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Προσώπων της
Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ και
• «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων», Τετάρτη 30 Ιουνίου
2021 και ώρες 16:00 με 21:00, με εισηγητές τον κ. Αθανάσιο Σαφαρή
αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης
Φορολογίας ΑΑΔΕ και την κα Βασιλική Γιοβά υπάλληλο της Διεύθυνσης
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ,
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 και
• Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του ΟΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες: https://oe-e.gr/ .

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου
για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 10
Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό
50% και άνω. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που
θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι
63.477 και ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται στα 29.200.000 €.
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των
ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση
του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ με τη χορήγηση
Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η
οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού
κωδικού αριθμού. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των
δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 01.01.2005 έως
14.06.2015. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15
συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των
ημερών προσέλευσης και αναχώρησης).
Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην
Ελλάδα
επιχείρηση
παιδικών
κατασκηνώσεων
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.oaed.gr/paidikes-kataskinwseis .

Γεωγραφική επέκταση και Παράταση υποβολής
αιτήσεων
του
Προγράμματος
Ενίσχυσης
Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2021
Γεωγραφική επέκταση του Προγράμματος Ενίσχυσης
Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών σε όλη την Ελλάδα
ανακοινώνει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός
Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Οι επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που ενδιαφέρονται
για ΔΩΡΕΑ εξοπλισμού παραγωγής, υπηρεσιών
πιστοποίησης και επιχειρηματική καθοδήγηση
(mentoring), μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση
τους συνοδευόμενη μόνο από τη λίστα των ΚΑΔκωδικών δραστηριότητας τους, έως και την Κυριακή
11 Ιουλίου 2021 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δραστηριοποιούνται
κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας
Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών
Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και να έχουν ετήσιο κύκλο
εργασιών 2020 μεταξύ €15.000-€500.000.Η πλήρης
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ
www.mkoapostoli.gr , στην ενότητα «Η Δράση μας»,
στην υποενότητα «Προγράμματα» με τον τίτλο
«Πρόγραμμα
Ενίσχυσης
Επιχειρήσεων
&
Συνεταιρισμών». Πληροφορίες δίδονται μόνο μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις:
t.galdara@mkoapostoli.gr
ή
e.kiousis@mkoapostoli.gr .

πραγματοποίησης

σεμιναρίων

αναγκαίας

Πρόσκληση κατάθεσης θέσεων και απόψεων ενόψει της
Αναθεώρησης των κανόνων Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων
Εξαγωγικών Πιστώσεων (STEC)
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών στο έγγραφό της Αθήνα,
Α.Π.: 28217/8 Ιουνίου 2021 με θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης θέσεων
και απόψεων ενόψει της Αναθεώρησης των κανόνων Ασφάλισης
Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων (STEC)» αναφέρει: Ενόψει
της προγραμματισμένης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Competition), αναθεώρησης των
κανόνων ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων
(Revision of STEC-Short-Term Communication on Export Credits), σας
παραθέτουμε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο (στα αγγλικά), στον οποίο οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τυχόν θέσεις και απόψεις:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/13041-State-aid-short-termexport-credit-insurance-policyrevision-_en
Για τη διαμόρφωση της ανωτέρω πρότασης αναθεώρησης των κανόνων
έχει προηγηθεί σχετική Επισκόπηση και Έρευνα (Survey επί των μέτρων
Κρατικής Ενίσχυσης (State Aid Fitness Check) η οποία ολοκληρώθηκε
στις 30 Οκτωβρίου 2020 (Staff Working Document/SWD 12593/20 ADD
1, ADD 3/ 30 October 2020). Η ως άνω διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή,
σε μορφή διαβούλευσης, μέσω πρόσκλησης για κατάθεση θέσεων και
απόψεων (26 Μαΐου έως 23 Ιουνίου 2021) στον προαναφερθέντα
υπερσύνδεσμο.
Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε οδικό χάρτη (Roadmap on the
revision of STEC) της αρμόδιας αρχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(σελ.2).

e-ΕΦΚΑ : Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μισθωτών
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης
του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και
Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο
Β.Ε.Θ. κείμενο πληροφόρησης με τίτλο " e-ΕΦΚΑ : Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Μισθωτών ". Στο κείμενο περιγράφονται οι ηλεκτρονικές
διαδικασίες με τις οποίες μπορούν οι πολίτες να εκδίδουν σημαντικά
έγγραφα και να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με τον φορέα χωρίς
να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Γεωγραφικές Ενδείξεις «Ούζο» & «Τσίπουρο/Τσικουδιά», για καταχώριση τους
στο Διεθνές μητρώο της πράξης της Γενεύης του Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Μια σημαντική απόφαση που θωρακίζει τα προϊόντα μας «Ούζο» και «Τσίπουρο/Τσικουδιά» είναι γεγονός. Εγκρίθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς καταχώριση στο διεθνές μητρώο της Πράξης της Γενεύης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής
Ιδιοκτησίας, (WIPO), οι Γεωγραφικές Ενδείξεις (Γ.Ε.) για το «Ούζο» και το «Τσίπουρο/Τσικουδιά». Η έγκριση επετεύχθη, έπειτα από
συντονισμένες προσπάθειες του ΣΕΑΟΠ, της ΕΝΑΠΑΠΕ και των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους. «Τα προϊόντα μας
«Ούζο» και «Τσίπουρο / Τσικουδιά» ισχυροποιούνται πλέον ακόμη περισσότερο στις διεθνείς αγορές κι αυτό διότι:
θα μπορούν να απολαμβάνουν προστασίας στα συμβαλλόμενα στην Διεθνή Συμφωνία της Λισαβόνας Κράτη ακριβώς όπως ακριβώς
προστατεύονται στην ΕΕ.
Αποκτούν σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε συνομιλίες της ΕΕ με τρίτα κράτη για διμερείς αναγνωρίσεις Γεωγραφικών
Ενδείξεων. Πλέον δεν θα μπορεί εύκολα να εξαιρεθούν από συνομιλίες και συμφωνίες».
μας επεσήμανε σε δήλωση του ο κος Νίκος Καλογιάννης Πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ.
Σημαντικό επίσης είναι ότι, αναγνωρίζεται άμεσο έννομο συμφέρον στην προστασία του «Ούζου» & του «Τσίπουρου/Τσικουδιάς» των
κλαδικών φορέων, γεγονός που διευκολύνει την παράσταση τους ενώπιον κάθε Αρμόδιας Αρχής για ζητήματα που άπτονται των
ενδείξεων αυτών. (Αναδημοσίευση από το Newsletter Επιμελητηρίου Ηλείας 12 06 2021 - ΠΗΓΗ: http://www.seaop.gr/) .

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στη δράση: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate
Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»
Δημοσιεύθηκε ο κατάλογος με τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στη δράση: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων
Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19». Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στην ηλεκτρονική
σελίδα για το ΕΣΠΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το κείμενο με τις 51 πιο συχνές ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1279 .

Περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων κατά του Covid-19 κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 17.06.2021: Η Ειδική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά τη
συνεδρίασή της σήμερα, Πέμπτη17 Ιουνίου, ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει
τα κάτωθι:
– Αναφορικά με το λιανεμπόριο, από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 τη μείωση της αναλογίας των πελατών σε 1 ανά 16 τ.μ. από 1 ανά 25
τ.μ. με σκοπό την αποφυγή ουράς εκτός καταστήματος, ειδικά όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα και οι ουρές
συμπλέκονται με υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των καταστημάτων.
• Επανέναρξη λειτουργίας παιδοτόπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και ενηλίκους
πελάτες και αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία.
• Επαναλειτουργία Luna Parks από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
– Αποστάσεις τουλάχιστον 4m μεταξύ των μηχανημάτων έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι κυκλοφορίας.
– Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και πελάτες.
– Διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην είσοδο κάθε παιχνιδιού.
– Μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχνιδιού απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παικτών με το παιχνίδι.
– Δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους παίκτες.
– Απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των κερματοφόρων ατομικών παιχνιδιών.
– Διαγραμμίσεις για την τήρηση τουλάχιστον 1,5 μέτρων απόστασης όπου υπάρχει ουρά αναμονής.
– Διαρκής υπενθύμιση της τήρησης των μέτρων προστασίας / υγιεινής από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις τις επιχείρησης.
– Αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία
• Επαναλειτουργία των Υπηρεσιών Ευεξίας από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες
υποστηρικτικές του τουρισμού και είναι απαραίτητο να ανοίξουν παράλληλα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ευεξίας που είναι ήδη σε
κανονική λειτουργία με τους κάτωθι ΚΑΔ:
– ΚΑΔ 96.04.10.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας,
χαμάμ κ.λπ.)
– ΚΑΔ 96.04.10.04 Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών
– ΚΑΔ 96.04.10.04 Υπηρεσίες μασάζ (εκτός θεραπευτικού μασάζ)
-Δυνατότητα εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες μόνο για εμβολιασμένους με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.
–Λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών (κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας) από 1ηςΙουλίου 2021 με το 50% της
δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας με
παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης. Σύσταση για την εγκατάσταση
φίλτρων HEPA.
• Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών. Εξαιρείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης
ενός (1) μέτρου μεταξύ των πάγκων πώλησης όταν αυτοί είναι μέρος συνεχούς κατασκευής στην οποία οι πάγκοι των πωλητών
διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρά χωρίσματα.
• Για την έναρξη των πανηγυριών πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
– Να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ημερομηνία που το ποσοστό του πληθυσμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που έχει
εμβολιασθεί με μία δόση είναι >50%
– Σύσταση προς τους συμμετέχοντες για διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων πριν την συμμετοχή τους στην πανήγυρη (PCR 72 ωρών ή
RAT 48 ωρών ή self-test 24 ωρών)
– Εφαρμογή των μέτρων Δημόσιας Υγείας (τήρηση αποστάσεων, αντισηπτικά σε τραπέζια κλπ) με ευθύνη της οικείας Δημοτικής
Αρχής.
Η εισήγηση των μελών της Επιτροπής θα επαναξιολογείται σύμφωνα και με την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος και τα
επιδημιολογικά δεδομένα που θα προκύπτουν μετά την διεξαγωγή των συγκεκριμένων εκδηλώσεων.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών
TUTTOFOOD 2021, στο Μιλάνο
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολιτικής για την
προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, προτίθεται να
συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση TUTTOFOOD 2021, που θα
πραγματοποιηθεί από 22 έως 26 Οκτωβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του
σύγχρονου κέντρου εκθέσεων και εμπορίου “Fiera Milano” στο Μιλάνο. Για
πρώτη φορά φέτος, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την
HOST, που είναι από τις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως στον
ξενοδοχειακό τομέα, τον τομέα του εξοπλισμού και γενικά του κλάδου
HORECA. Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η
MEAT-TECH, η κορυφαία έκθεση που αφορά την συσκευασία και
επεξεργασία κρέατος καθώς και έτοιμων γευμάτων. Στόχος της Περιφέρειας
με τη συμμετοχή της είναι η προώθηση προς τη διεθνή αγορά των ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, η
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, η εξωστρέφεια της
παραγωγής και η τόνωση του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας, που
παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία εν γένει. Η ΤUTTOFOOD, η
οποία πραγματοποιείται για 8η χρονιά, είναι μια από τις πιο σημαντικές
διεθνείς εκθέσεις για τον κλάδο τροφίμων-ποτών παγκοσμίως και αποτελεί
το σημείο συνάντησης εμπόρων λιανικής και χονδρικής, παραγωγών,
εισαγωγέων και decisionmakers από όλον τον κόσμο. Το μέγεθος της
έκθεσης, η μεγάλη προσέλευση εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστοσύνη
τους στο κύρος της έκθεσης, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων που
παρουσιάζονται, τα περισσότερα από 500 special events που φιλοξενούνται
κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, καθιστούν την
ΤUTTOFOOD μια από τις πιο αξιόπιστες επιλογές που προσφέρονται στους
Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηματίες για την προώθηση των
εξωστρεφών δράσεων τους και την προβολή τους σε μεγάλα εκθεσιακά
γεγονότα στο εξωτερικό. Η έκθεση χωρίζεται σε 14 εξειδικευμένες ενότητες
του κλάδου τροφίμων-ποτών, όπως φαίνεται
παρακάτω:
1. Tutto Grocery: Προϊόντα παντοπωλείου (αποξηραμένα φρούτα,
λαχανικά,μπαχαρικά, μαρμελάδες, αυγά και άλλα προϊόντα).
2. Tutto Sweet: Προϊόντα ζαχαροπλαστικής
3. Tutto Drink: Ποτά, αναψυκτικά και χυμοί
4. Τutto Fruit: Φρούτα και λαχανικά
5. Tutto Meat: Προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι.
6. Tutto Dairy: Γαλακτοκομικά προϊόντα
7. Tutto Pasta: Zυμαρικά
8. Τutto Seafood: Ψάρια και θαλασσινά
9. Τutto Oil: Λάδι
10. Tutto Frozen: Κατεψυγμένα προϊόντα,παγωτά
11. Tutto Health: Φυτικά, οργανικά, ‘’απαλλαγμένα από’’ και άλλα προϊόντα
12. Τutto Wine: Κρασί
13. Tutto World: Προϊόντα ανά Περιφέρειες
14. Tutto Digital: Hλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες ντελίβερι.
Η TUTTOFOOD 2021 ενισχύεται με την πλατφόρμα FieraMilano
αφιερωμένη σε ολόκληρη την κοινότητα των εμπλεκόμενων αλυσίδων
εφοδιασμού, από εκθέτες, αγοραστές και επισκέπτες μέχρι bloggers και
δημοσιογράφους. Οι εκθέτες που θα συμμετάσχουν στην TUTTOFOOD
2021 με φυσική παρουσία θα έχουν και πρόσβαση στην ψηφιακή
πλατφόρμα. Αποτελεί ένα καινοτόμο ολοκληρωμένο σύστημα, που από τον
Σεπτέμβριο θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την δικτύωση μεταξύ
αγοραστών και εκθετών. Μέσω της πλατφόρμας οι εκθέτες θα έχουν την
δυνατότητα να ανταλλάξουν μηνύματα με τους αγοραστές και να
πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συναντήσεις. Για την υλοποίηση των
παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση,
παρακαλούνται τα μέλη του ΒΕΘ που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα
προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της Π.Κ.Μ., να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους (βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr το συντομότερο δυνατό και
όχι αργότερα από την Τρίτη 23 Ιουνίου 2021.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της
Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του
Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα.
Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα. Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, κα. Μαρία
Ελευθεριάδου 2313330052 και 2313330395 κ. Γεώργιος Γκανάτσιος.

Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επιταχυντών Maritime
ClimAccelerator
Από το Γενικό Προξενείο της Κύπρου στη
Θεσσαλονίκη διαβιβάσθηκε στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για ενημέρωση των
μελών του πρόσκληση υποβολής προτάσεων του
“Maritime
ClimAccelerator”,
που
είναι
«επιταχυντής» καινοτομίας στον τομέα της
ναυτιλίας,
και
απευθύνεται
σε
νεοφυείς
επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο που
δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, με
προθεσμία τις 25 Ιουνίου 2021. Το “Maritime
ClimAccelerator” ουσιαστικά προσφέρει στις εν
λόγω νεοφυείς επιχειρήσεις χρηματοδότηση,
κατάρτιση,
coaching
από
ομότιμους
και
mentoring. Υποστηρίζεται με 50% χρηματοδότηση
από την κοινότητα γνώσης και καινοτομίας
«Climate-KIC», η οποία δραστηριοποιείται σε
θέματα κλιματικής αλλαγής και λειτουργεί στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας
και Τεχνολογίας. Το “Maritime ClimAccelerator”
διευθύνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, την
εταιρεία Chrysalis LEAP, τη Λιμενική Αρχή της
Βαλένθια, το ερευνητικό κέντρο “ATHENA”, το
Digital Hub Logistics Hamburg, το Πολυτεχνικό
Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και τα επιχειρηματικά
κεφάλαια “UNIFUND” και υποστηρίζεται από ένα
ευρύ δίκτυο συνεργατών. Δείτε εδώ το Δελτίο
Τύπου που αφορά την πρόσκληση στα αγγλικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την
αίτησή τους επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του
Maritime
ClimAccelerator (http://maritimeaccelerator.org).
Η προθεσμία λήγει στις
25Ιουνίου.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε
να
επικοινωνήσετε
με
a.charalambides@cut.ac.cy.

AUTOEXPO FAIR
Το εμπορικό γραφείο του Τούρκικου Προξενείου
στην Θεσσαλονίκη απέστειλε στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
έγγραφο όπου
ενημερώνει για την διεξαγωγή Ψηφιακής Έκθεσης
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21-24 Ιουνίου
2021. Μπορείτε να εξερευνήσετε τις ευκαιρίες
αγοράς ποιοτικών προϊόντων αυτοκινήτων
παγκοσμίως. Θα υπάρχουν περίπου 50 τουρκικές
εταιρείες που εκθέτουν τα προϊόντα τους σε
ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Το
AutoExpo Turkiye 2021 - Virtual Exhibition Europe
θα σας προσφέρει μια εικονική πλατφόρμα για
δίκτυο
με
εξειδικευμένους
παγκόσμιους
προμηθευτές, δυνατότητα αγοράς γνήσιων
ανταλλακτικών αυτοκινήτων απευθείας από τους
παραγωγούς και να συνεργαστείτε με κορυφαίους
κατασκευαστές για την προμήθεια αυτών των
ανταλλακτικών. Θα μπορούσατε επίσης να βρείτε
τον κατάλληλο συνεργάτη για την προμήθεια
κοινοπραξιών και τεχνολογικών δεσμών. Μετά την
εγγραφή σας χωρίς κόστος, θα έχετε πρόσβαση
σε όλες τις δυνατότητες της εικονικής έκθεσης.
Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση θα
βρείτε στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα
https://www.autoexpoturkiye.com/ .

Μέτρα στήριξης για τον τουρισμό – Μεταφορά αδειών λόγω πανδημίας – Παράταση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τέλη Σεπτεμβρίου
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (12.06.2021):
Ρυθμίσεις που συνδέονται κατά κύριο λόγο με την πανδημία του κορωνοϊού και περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων- μέτρα για τη στήριξη
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στους κλάδους του τουρισμού και του επισιτισμού (που έχουν ήδη ανακοινωθεί ώστε να
υπάρχει ορατότητα για τις προθέσεις της Πολιτείας), η παράταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και η μεταφορά της ετήσιας
κανονικής άδειας του 2020 προβλέπονται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα μέτρα στήριξης για τους κλάδους τουρισμού-επισιτισμού:
Εντάσσονται οι εποχικά εργαζόμενοι που είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης και δεν επαναπροσλήφθηκαν σε ξενοδοχειακά
καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία ως οδηγοί κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, στην αποζημίωση ειδικού σκοπού με πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη για το ποσό αυτό. Οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό με υποβολή μονομερούς υπεύθυνης δήλωσής τους, χωρίς
να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
Για αυτούς που θα επαναπροσληφθούν για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο, δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο
Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με κάλυψη επιπλέον και των εργοδοτικών εισφορών για το διάστημα που εργάζονται.
Οι λοιποί εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό, μη υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, θα μπορούν να ενταχθούν από
1ηΙουνίου και έως 6 μήνες από την πρόσληψή τους, στο πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, ακόμα και
με συμβάσεις μικρότερης διάρκειας του εξαμήνου, και με επιπλέον 200 ευρώ επιδότηση, πλέον της κάλυψης των ασφαλιστικών
εισφορών.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέτρα:
Παρατείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι την 30η.9.2021 με αντίστοιχη κάλυψη των εισφορών από τον κρατικό
προϋπολογισμό για εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση κατά την 31η.3.2021.
Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς μετά την 30η Ιουνίου το υπόλοιπο της αδείας του 2020 για όσους τελούσαν σε αναστολή, και
συγκεκριμένα τμηματικά εντός του 2021 και του 2022, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ώστε να ασκηθεί το δικαίωμα σύμφωνα με τον
προγραμματισμό που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.
Παρατείνεται η θητεία των οργάνων Διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνταξιοδοτικών οργανώσεων, εργοδοτικών
οργανώσεων, μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2021 (από 30 Ιουνίου 2021), εφόσον δεν έχουν στο μεταξύ μεσολαβήσει αρχαιρεσίες.
Ξεμπλοκάρεται η αποπληρωμή προγραμμάτων επανακατάρτισης του ΟΑΕΔ έως το 2020, η οποία στηριζόταν σε στοιχεία
χορηγούμενα από τον ΕΦΚΑ (ως προς τις εισφορές της επιχείρησης), χρησιμοποιώντας αντί για αυτά τα στοιχεία που
αποτυπώνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των επιχειρήσεων.
Αίρονται αντικίνητρα για την κατάρτιση με βραχυχρόνια προγράμματα των πρόσφατα εγγεγραμμένων ανέργων, καθώς προβλέπεται
πλέον ότι δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4)
μήνες κατά το τελευταίο 12μηνο.
Τέλος, στην τροπολογία περιλαμβάνονται και δυο ρυθμίσεις που αφορούν θέματα πρόνοιας και επιδοματικής πολιτικής. Πιο
συγκεκριμένα:
Μετατίθεται χρονικά στο επόμενο σχολικό έτος (2021-2022) η προϋπόθεση συνεπούς φοίτησης του τέκνου για τη χορήγηση
επιδομάτων παιδιού, στέγασης, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, λόγω των δυσκολιών που εμφανίστηκαν στον τρέχον σχολικό
έτος εξαιτίας της πανδημίας.
Στο επίδομα αναδοχής, προβλέπεται η αναστολή χορήγησης των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων προς τους βιολογικούς
γονείς, καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος αναδοχής, και η αντίστοιχη προσαύξηση του επιδόματος αναδοχής προς τον
ανάδοχο.

8η Athens International Tourism & Culture Expo
Ο Τουρισμός ξεκινά και η προσπάθεια όλων μας είναι απαραίτητη για να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο το 2021.
Η Athens International Tourism & Culture Expo έρχεται με καινοτομίες και δυναμική παρουσία στην αγορά γιατί, μέχρι τον Νοέμβριο,
που θα πραγματοποιηθεί οι συνθήκες της αγοράς θα είναι πολύ καλύτερες.
Η Έκθεση θα γίνει σε φυσική μορφή, θα οργανωθεί στο εμβληματικό Ζάππειο Μέγαρο και θα πραγματοποιηθεί 25-27 Νοεμβρίου
προσφέροντας στους Εκθέτες της νέες επιτυχημένες συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Οι Εκθέτες θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσουν με φυσική παρουσία
➢ Β2Β meetings με 150 Hosted Buyers από 50 χώρες, τους οποίους θα φιλοξενήσει η έκθεση καθώς και
➢ Συναντήσεις με τους Επαγγελματίες Επισκέπτες της έκθεσης από την Ελλάδα
και το Εξωτερικό.
Η μεγάλη δε επιτυχία που είχε η Έκθεση το 2020 , που λόγω της πανδημίας διοργανώθηκε Online, οδήγησε τους διοργανωτές της
Έκθεσης του 2021 σε μια καινοτομία. Οι Εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν , εκτός από το φυσικό, και με Virtual
περίπτερο.
Με το Virtual extra περίπτερο οι εκθέτες θα έχουν πραγματικά μεγάλες επιπλέον δυνατότητες και θα μπορέσουν:
•

Να πραγματοποιήσουν επικοινωνίες με χιλιάδες On Line επισκέπτες από το Εξωτερικό και την Ελλάδα μέσω
teleconference από την πλατφόρμα της Έκθεσης.
•
Να παρουσιάσουν On Line την εταιρεία και τα προϊόντα τους καθώς και
τους Τουριστικούς προορισμούς της περιοχής τους με τους Αρχαιολογικούς και Πολιτιστικούς θησαυρούς τους.
Παράλληλα, συνεχής θα είναι η προβολή της Έκθεσης και των Εκθετών σε 60.000
τουριστικές επιχειρήσεις , Tour Operators, Travel Agents, MICE και Associations
από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Όσον αφορά στις Παράλληλες Εκδηλώσεις της Έκθεσης , αξίζει να σημειώσουμε
ότι έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία του μεγάλου Διεθνές Συνέδριο που στοχεύει
σε δύο κορυφαία θέματα:
« Η Αρχαιολογική και Πολιτισμική κληρονομιά μας
πόλος έλξης του Διεθνούς Τουρισμού» καθώς
και την « Νέα οργάνωση του Τουρισμού μετά την πανδημία».
Διαρκής ενημέρωση για την Έκθεση παρέχεται στο website www.aite.gr της Διοργανώτριας εταιρείας
Leadertech (
Τηλ. 210-6141164, e-mail : info@leaderexpo.gr)

Ζήτηση Συνεργασίας από την Βομβάη
Η εταιρεία Aaryan Metal And Tubes με έδρα στη Βομβάη, με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία προϊόντων σωλήνων και
σωληνώσεων για τις βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, πετροχημικών και πυρηνικών, εξαρτημάτων συγκόλλησης,
σφυρηλατημένων εξαρτημάτων, εξαρτημάτων συμπίεσης, φλαντζών και στροφών Long Radius, στρογγυλών ράβδων, πλακών,
γωνίας, καναλιών κ.λπ. Επίσης, ασχολείται με όργανα μέτρησης. Με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για
συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Δείτε εδώ μια λίστα με τα Προϊόντα καθώς και με τις Υπηρεσίες τους. ΕΔΩ θα βρείτε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία. E-Mail : aaryanmetal79@gmail.com aaryan.mahajan@yahoo.com Τηλ: +91
9619495768 / +91 9082005408 .

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) σας προσκαλεί στην ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση
οχήματα και φορτιστές.

με θέμα ηλεκτρικά

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM, την Τετάρτη 23/06/2021 και ώρα 18:00-20:00
Θεματικές ενότητες:
•
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Ξυδιάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Πατρών, Τεχνικός Εκπαιδευτής Ι.Δ.Ε.Ε.Α.
Διαφορές Ηλεκτρικού Οχήματος και Οχήματος Θερμικού Κινητήρα
Αρχές Λειτουργίας και Κατασκευαστική Δομή Ηλεκτρικού Οχήματος
Υψηλή Τάση Ηλεκτρικού Οχήματος και Μέτρα Προστασίας
•
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Εισηγήτρια: Δασκαλάκη Άννα, MSc Hλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ Α.Π.Θ., Eπικεφαλής τμήματος Ηλεκτρολογικών Μελετών
MC-CHARGERS
Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Περιγραφή και Ανάλυση τύπων φόρτισης
Νομοθεσία για εγκατάσταση σταθμών φόρτισης
Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης - Απαιτήσεις ισχύος, καλωδιώσεων και μέτρα προστασίας
Διαχείριση σταθμών φόρτισης μέσω πλατφορμών & εφαρμογών
Για τη συμμετοχή σας στο Invite Link: https://zoom.us/j/99604496925?pwd=UDY0Njdzc0ppbGVEank1NTZkd0xXUT09
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας να έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας την εφαρμογή zoom

Διαδικτυακό Συνέδριο «Εφαρμόζοντας πολιτικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο του
νέου ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης»
Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος στις 22 Ιουνίου και ώρα 11:00-13:00 διοργανώνει ημερίδα, υπό
την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με θέμα "Εφαρμόζοντας πολιτικές
κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης". Στην ημερίδα θα
μιλήσει εκ μέρους της Ευρωπαίας Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, ο Επικεφαλής του τομέα Περιφερειακής
Πολιτικής για την Ελλάδα και την Κύπρο, Carsten Rasmussen, ενώ στο πάνελ θα τοποθετηθούν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ.
Κρεμλής, ο Διοιηκητής του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Μαντζούφας, ο Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. κ. Κοκόσσης, ο
εθνικός συντονιστής του προγράμματος EU City Facility κ. Μιχαήλ, o Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Easy Smart Grid, κ. Walter
και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Παπαστεργίου. Η εποχή που διανύει η Τοπική και Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση λόγω της πανδημίας και της προηγούμενης οικονομικής κρίσης και κατ’ επέκταση των συνεχόμενων περικοπών από
τον εθνικό προϋπολογισμό είναι δύσκολη και φυσικά έντονη, καθότι δομικά έργα και έργα ανάπτυξης για την εκάστοτε τοπική ή
περιφερειακή αρχή δεν μπορούν να τελεσφορήσουν, ενώ παράλληλα οι δείκτες ανεργίας συνεχώς ανεβαίνουν. Αποτελεί αδήριτη
απαίτηση πλέον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει κατάλληλα τους πόρους από το νέο Πολυετές προϋπολογισμό 2021-2027
και το Ταμείο Ανάκαμψης και απαιτείται η ενημέρωση και η εύρεση νέων καλών πρακτικών. Οι αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να θέσουν
τις βάσεις για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το διαφοροποιημένο θεσμικό πλαίσιο της κατανομής των
πόρων και την ανάληψη ουσιαστικής δράσης στο σχεδιασμό, προγραμματισμό αλλά και την απευθείας διαχείριση και διάθεση
πόρων στις τοπικές τους κοινωνίες από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για
την
παρακολούθηση
του
συνεδρίου
μέσω
της
πλατφόρμας
Zoom
απαιτείται
προεγγραφή:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1I8mJFGhQ1SRNW4W1BdLBw. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρχει
διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα καθώς και διερμηνεία από Αγγλικά σε Ελληνικά και το αντίστροφο, για όσους/ες το
χρειάζονται. Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά στην επίσημη σελίδα του κ. Κυμπουρόπουλου στο Facebook
(https://www.facebook.com/eUkympouropoulos).

Υλικό πληροφόρησης για επενδύσεις στο Μαυροβούνιο
Η Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην Αθήνα απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερωτικό φυλλάδιο για
επενδύσεις στην επιχειρηματική ζώνη της πρωτεύουσας του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα . Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο. Η
Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην Αθήνα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση: Τηλ: +30 210 724 1212,
fax: +30 210 724 10 76, email: greece@mfa.gov.me, https://www.facebook.com/embassyofmontenegroinathens/ .

Πρόσκληση σε διαδικτυακή επιχειρηματική αποστολή ρωσικών εταιρειών με εταίρους από την Ελλάδα
Πρόσκληση σε ελληνικές επιχειρήσεις , για να λάβουν μέρος στην διαδικτυακή επιχειρηματική αποστολή ρωσικών εταιρειών με εταίρους
από την Ελλάδα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο Εξαγωγής της Μόσχας [ https://www.investium.info/ h.p.:+7903 003 26
65 (WhatsApp)] με σκοπό την επέκταση των επιχειρηματικών επαφών μεταξύ Ρώσων εξαγωγέων και Ελλήνων εταίρων και
αγοραστών. Λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: https://moscow-export.com/business_mission/greece/. Στις 6
Ιουλίου, στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη ρωσικών εταιριών με στόχο την ανταλλαγή απόψεων. Είκοσι ρωσικές
εταιρείες θα παρουσιάσουν τις λύσεις και τα προϊόντα τους στον χώρο του βιομηχανικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών ειδών,
καταναλωτικών αγαθών, υφασμάτων. Στις 7-9 Ιουλίου οι συμμετέχοντες μπορούν να πραγματοποιήσουν μεμονωμένες συναντήσεις
B2B με κατασκευαστές με θέμα συζήτησης πιθανή μελλοντική συνεργασία. Για να συμμετάσχετε στη σύσκεψη και στη συνάντηση B2B,
εγγραφείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Fcamh2lTRwe3SA74dW16Gg .
Πληροφορίες για τους Ρώσους συμμετέχοντες μπορείτε να βρείτε στο link:
https://drive.google.com/drive/folders/1zJ6HelJ6t57HeYAGiWqQHDuKuiXeNzH8.
Συνέδριο «Laying the foundations for stability and prosperity in North Macedonia»
Σας ενημερώνουμε ότι το 1ο Οικονομικό Φόρουμ των Σκοπίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:10πμ σε
συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία.
Το Οικονομικό Φόρουμ των Σκοπίων στοχεύει να εξελιχθεί σε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου των πιο ισχυρών τοπικών και διεθνών
πολιτικών, εταιρικών και πνευματικών ηγετών για την αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Βόρεια Μακεδονία
και η περιοχή. Το Φόρουμ θα παρέχει την ευκαιρία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση βασικών αναπτυξιακών προκλήσεων, να
μάθουμε από τις πολιτικές εμπειρίες σε άλλες χώρες, να υποστηρίξουμε την υιοθέτηση εταιρικών πρακτικών κοινωνικής καινοτομίας
στον ιδιωτικό τομέα και να προσδιορίσουμε μια πορεία δράσεων πολιτικής προς μια πιο ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς
οικονομία στο Βορρά Μακεδόνια. Όλες τις πληροφορίες σχετικά με το φόρουμ μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση
https://www.skopjeforum.com/home . Για την συμμετοχή σας κάντε εγγραφή εδώ.
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους Διοργανωτές «Delphi Economic Forum»: Υπεύθυνος επικοινωνίας: Alina Gortzis,
Κιν: +30 697 0024170
E-mail: a.gortzis@tsomokos.gr

Maabir.co Ψηφιακή Έκθεση Ενέργειας & B2B συναντήσεις 13-15 Ιουλίου 2021
Η Παγκόσμια Ένωση Ενέργειας διοργανώνει στις 13-15 Ιουλίου 2021 αυτή την παγκόσμια Ψηφιακή Έκθεση Ενέργειας & B2B
συναντήσεις με τη συμβολή του Υπουργείου Εμπορίου της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Η ψηφιακή αυτή έκθεση παρέχει μια μοναδική
ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες σε όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες μέσω εταιρικών σχέσεων επιχειρήσεων και
τεχνολογίας, κοινών ερευνητικών έργων, επενδύσεων κ.α. σε προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις. Μεγάλες εταιρείες, ΜΜΕ,
ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, ενώσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις καλούνται να συμμετάσχουν στην Εκδήλωση
Εικονικής Εύρεσης Συμπαικτών στο Maabir.co όπου θα παρευρεθούν εκατοντάδες επενδυτές, αγοραστές και δημόσιες αρχές. Οι
διμερείς συναντήσεις διάρκειας 20 λεπτών έχουν προγραμματιστεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους
κάθε συμμετέχοντος. Προκειμένου να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να βρουν κατάλληλους συνεργάτες, κάθε συμμετέχων υποχρεούται
να επιλέξει τουλάχιστον ένα στοιχείο από τα "Στοιχεία Αγοράς". Μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στη διεύθυνση www.maabir.co για να
είστε επισκέπτης της Έκθεσης Ψηφιακής Ενέργειας. Εάν θέλετε να ανοίξετε ένα περίπτερο ως δ συμμετέχων, μπορείτε να το ζητήσετε
απαντώντας σε αυτό το e-mail. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το Maabir Digital Energy Fair, το οποίο αποτελεί το
σημείο συνάντησης του ενεργειακού κόσμου, στη διεύθυνση www.maabir.co ή μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο Email:
elif@dominoexpo.com Τηλ: 0312447 46 44-45 / Cep: 0505 978 24 46.

Πρόσκληση για συνεργασία από το Σύνδεσμο Παραγωγών Αξεσουάρ Υφασμάτων της Τουρκίας
Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Αξεσουάρ Υφασμάτων της Τουρκίας- KYSD που
εκπροσωπεί Τούρκους Παραγωγούς Αξεσουάρ
Υφασμάτων με επιστολή του απευθύνει πρόσκληση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ένδυσης για συνεργασία. Βρείτε εδώ την
πρόσκληση. Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα: www.kysd.org.tr ,Email:
kysd@kysd.org.tr.
Ετήσια έκθεση τάσεων FRUIT LOGISTICA.
Το Ελληνο-γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Τηλ: 210 6419037
Φαξ: 210 6445175, E-Mail:
berlinmesse@ahk.com.gr , www.german-chamber.gr) , Εκπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα
απέστειλε στο ΒΕΘ ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με την ετήσια έκθεση τάσεων FRUIT LOGISTICA. Το Trend Report εξετάζει τι
μπορεί να έχει το μέλλον για τις εταιρείες παραγωγής φρέσκων προϊόντων στον κόσμο. Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του
Covid-19 στη διεθνή επιχείρηση νωπών προϊόντων;Ο τελευταίος χρόνος ήταν γεμάτος αβεβαιότητα ", λέει ο συγγραφέας της αναφοράς
Mike Knowles της Fruitnet Media International," αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ορισμένες από τις αλλαγές που έχουμε δει εκείνη την
εποχή πρόκειται να διαμορφώσουν την επιχείρηση φρούτων και λαχανικών για αρκετά χρόνια που έρχονται." Θα θέλατε να μάθετε
περισσότερα; Από τώρα οι επισκέπτες του ιστότοπου FRUIT LOGISTICA μπορούν να κατεβάσουν ένα αντίγραφο της Αναφοράς
Τάσεων – δωρεάν https://www.fruitlogistica.com/en/about/trend-report/trend-report-2021.html . Περίπου 3.000 άτομα από 117 χώρες
συντονίστηκαν στο World of Fresh Ideas από τις 26 έως τις 27 Μαΐου 2021 για να μάθουν από κορυφαίους ειδικούς του κλάδου
συζητώντας νέες ευκαιρίες σε ένα μετα-Covid τοπίο. Κάντε κλικ εδώ και θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο με τις ΔΩΡΕΑΝ εκδόσεις του
World of Fresh Ideas.

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Μαίος 2021».
- «Πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται νομικά κατά της
Γερμανίας»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@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 2020 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: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Eπιχειρηματικές εξελίξεις στην Γερμανία – Συμβιβασμός 288 εκατ. ευρώ της Volkswagen για το dieselgate».
-«Πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται νομικά κατά της
Γερμανίας»
- «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Αντίθετο στη κρατική παρέμβαση στις αλυσίδες εφοδιασμού και στη γενική επιστροφή της
παραγωγής στη Γερμανία»
- «Εξελίξεις της Γερμανικής Οικονομίας»
- «Θέσπιση νέων κανόνων συμπεριφοράς για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων στην Γερμανία – lobbies»
- «Ενωση Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων στη Γερμανία – Τελευταίες εξελίξεις»
Η Ένωση Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων Γερμανίας (Association of the German Trade Fair Industry – AUMA
www.auma.de) ενημέρωσε το Γραφείο μας για τις τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά με την πραγματοποίηση των Διεθνών Εμπορικών
και Βιομηχανικών Εκθέσεων στη Γερμανία. Πιο αναλυτικά στην ενημερωτική εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:
1. Οι διεθνείς εμπορικές και βιομηχανικές εκθέσεις θα πραγματοποιούνται πλέον σε όλα τα Ομόσπονδα Κρατίδια κανονικά και
όχι σε ψηφιακή μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλήσει περισσότερες
πληροφορίες και στο διαδίκτυο
2. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί σταδιακά αίρονται καθώς οι περισσότερες των χωρών δεν υπάγονται στο κατάλογο περιοχών και
χωρών υψηλού ρίσκου (www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements).
3. Σε ποσοστό 50% ο πληθυσμός της Γερμανίας έχει εμβολιασθεί με τη πρώτη τουλάχιστον δόση. Σε ημερήσια βάση
εμβολιάζονται περί τα 800.000 άτομα. Σταδιακή επίσης μείωση καταγράφει και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων. Πιο
συγκεκριμένα μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν διαπιστωθεί μόλις 15 νέα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.
4. Η ΄Ενωση Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, κατά την εφετινή θερινή
περίοδο, για ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την πραγματοποίηση διεθνών εμπορικών και
βιομηχανικών εκθέσεων, σε ψηφιακή μορφή, καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα που έχουν ληφθεί για επιστροφή στην
κανονικότητα και στο χώρο των διεθνών εκθέσεων, καταδεικνύουν την ετοιμότητα και έγκαιρη προετοιμασία
πραγματοποίησης των εκθέσεων με φυσική παρουσία
Τέλος, παραθέτουμε τα πλήρη στοιχεία της Ενώσεως Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων στη Γερμανία, για ενημέρωση
κάθε ενδιαφερόμενου:
Association of the German Trade Fair Industry (AUMA), Littenstraße 9, 101 79 Berlin, Τηλ: 0049 30 24000 – 110, Κινητό: 0049 173
8921323, www.auma.de, Attn: Mrs Silvia Bauermeister
E-Mail: s.bauermeister@auma.de, E-Mail: j.holtmeier@auma.de, E-Mail: s.vonbonin@auma.de
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, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα
- «Τα επίπεδα των θέσεων εργασίας στην Ισπανία για τον Μάιο 2021»
- «Η ανάκαμψη της χημικής βιομηχανίας στην Ισπανία και το ρεκόρ εξαγωγών της»
- «Έρευνα αγοράς για τον κλάδο της τεχνολογίας στην Ισπανία»
- «Ένα στα τέσσερα καταστήματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έκλεισε το 2020»
- «Η επιστροφή του τουρισμού στον κλάδο της κρουαζιέρας στην Ισπανία»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-madrid@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Μηνιαία Επισκόπηση
Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το μήνα Μάιο 2021.
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 .

Υπεγράφη η ανάθεση του έργου σύνδεσης του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με την ΠΑΘΕ
Υπεγράφη στις 16/06/21, η σύμβαση για την απευθείας οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ και
την Εγνατία Οδό, μεταξύ της «Εγνατία Οδός ΑΕ» και της εταιρείας ΑΚΤΩΡ, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ.
Κώστα Καραμανλή και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργου Καραγιάννη. Οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου,
προϋπολογισμού περίπου 60 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), προβλέπεται να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν εντός 30 μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι το 2023, διευκολύνοντας την επίτευξη του στόχου για την εδραίωση του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης ως κόμβου συνδυασμένων μεταφορών για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Με τη νέα σύνδεση, η
κυκλοφορία από ΠΑΘΕ/Εγνατία Οδό προς τον 6ο προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης και αντιστρόφως, θα διεξάγεται μέσω
οδογέφυρας απρόσκοπτα, χωρίς ισόπεδους κόμβους και σηματοδότες, με ταχύτητα μελέτης 80 χλμ/ώρα.Τα οφέλη του έργου:
Πρώτον, θα αποσυμφορηθεί η δυτική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και αυτό καθώς τα οχήματα μεταφορών με κατεύθυνση το λιμάνι θα
εκτρέπονται πριν τη συμβολή της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ, με αποτέλεσμα την ομαλότερη και
ασφαλέστερη ροή τους.
Δεύτερον, θα αποφορτιστεί το τοπικό οδικό δίκτυο από την κίνηση βαρέων φορτηγών και θα αποκατασταθεί η τοπική κυκλοφορία
μεταξύ της οδού Καλοχωρίου με την ΠΑΘΕ και μεταξύ του 6ου προβλήτα με το Καλοχώρι.
Τρίτον, το έργο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής. Εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις
αξίες των ακινήτων, θα τονώσει την απασχόληση και θα ενισχύσει την τάση αντικατάστασης δραστηριοτήτων με χαμηλές αποδόσεις
από δραστηριότητες υψηλών αποδόσεων. Ιδιαίτερα αναμένεται να ωφελήσει η νέα σύνδεση τις μεταποιητικές εγκαταστάσεις της
περιοχής, αφού θα διευκολύνει την άμεση πρόσβαση τους στο εθνικό οδικό δίκτυο.
Τέταρτον, η νέα σύνδεση θα έχει άμεση και θετική επίδραση στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα στον τομέα των
εμπορευματικών μεταφορών, στην προσέλκυση και ανάπτυξη κέντρων logistics, λόγω της προβλεπόμενης αναβάθμισης του Λιμένα
Θεσσαλονίκης σε σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο σύνδεσης του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων και Εγνατίας οδού με τον 6ο προβλήτα του
λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο του Καλοχωρίου, έχει προϋπολογισμό ύψους 75 εκ ευρώ.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου αναβαθμίζεται μέρος του τοπικού οδικού δικτύου, με στόχο την βέλτιστη διαχείριση της
κυκλοφορίας στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Καλοχωρίου και την αποκατάσταση της
σύνδεσής της με το λιμάνι και την ΠΑΘΕ.
Αναλυτικότερα, η νέα οδική σύνδεση έχει μήκος 3,5 χλμ. περίπου, από τα οποία 1,4 χλμ. έχουν ήδη κατασκευασθεί.
Αναπτύσσεται επί οδογέφυρας αμφίδρομης κατεύθυνσης κατά το μεγαλύτερο της τμήμα και περιλαμβάνει:
6 μεγάλες γέφυρες
Εργασίες ολοκλήρωσης ανωδομής
Κατασκευή συνδετήριου κλάδου μεταξύ της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου και του αριστερού κλάδου της
οδογέφυρας
Κατασκευή οδικών τμημάτων των κλάδων εισόδου και εξόδου του κόμβου σύνδεσης της οδογέφυρας με την ΠΑΘΕ
Αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου της ΒΙΠΕ Καλοχωρίου, καθώς και αναμόρφωση τμημάτων του παράπλευρου και κάθετου
οδικού δικτύου της ΠΑΘΕ, με την κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων και του κυκλικού ισόπεδου κόμβου της οδού Καλοχωρίου.
(ΠΗΓΗ: http://tkm.tee.gr/newsletter/newsletter-287/17.06.2021) .

Επιχειρηματικό Συνέδριο «Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών» (Σόφια, 8-9 Ιουλίου 2021)»
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια
σχετικής ενημέρωσής της από την Πρεσβεία και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Σόφια, μας γνωρίζει ότι
επίκειται η διεξαγωγή Επιχειρηματικού Συνεδρίου της «Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών» (εφεξής 3SI), στο πλαίσιο της Συνόδου
Κορυφής της Πρωτοβουλίας 3SI, στη Σόφια, στις 8-9 Ιουλίου τ.έ.. Όπως περιγράφεται στο Έγγραφο Ιδεών (Concept Paper) των
διοργανωτών, οι στόχοι του εν λόγω Συνεδρίου, στο πλαίσιο προώθησης του ρόλου της Πρωτοβουλίας 3SI, είναι οι ακόλουθοι:
- να αποτελέσει πόλο έλξης για νέες επενδύσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ), με σκοπό την εύρεση ιδιωτικής
χρηματοδότησης διαπεριφερειακών και διασυνοριακών έργων στρατηγικής σημασίας, στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας και
διαφοροποίησης, των μεταφορών και της ψηφιακής συνδεσιμότητας και
- να τονώσει τη συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της έρευνας δια της
εξασφάλισης άμεσων επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων.
Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής μας γνωρίζουν ότι, εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης, η οργάνωση του Συνεδρίου θα
έχει υβριδική μορφή, εφόσον προβλέπεται παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής, τόσο δια διαδικτυακής πλατφόρμας, όσο και δια
φυσικής παρουσίας. Η ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφής για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς δίνει τη δυνατότητα
προγραμματισμού και επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β meetings), μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και είναι διαθέσιμη στον εξής
σύνδεσμο:
https://meeting15.com/en/join-event/the-ministryof-economy-of-the-republic-of-bulgaria-bsmepa-bdb-amcham-bulgariathree-seas-sofia-summit-and-business-forum/2510. Αντίστοιχα, για συμμετοχή δια φυσικής παρουσίας, προβλέπεται σχετική
δυνατότητα για την ελληνική αποστολή επιχειρηματιών και φορέων. Λόγω της αριθμητικά περιορισμένης δυνατότητας συμμετοχής δια
φυσικής παρουσίας (15 έως 20 άτομα), παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς να δηλώσουν συμμετοχή και την
πρόθεσή τους για Β2Β και G2B συναντήσεις, εάν είναι δυνατόν, έως τις 30 του τρέχοντος μηνός, στο Γραφείο ΟΕΥ της Σόφιας, τηλ.:
+35 92 9447959, 9447790, email: ecocom-sofia@mfa.gr, αρμόδιος κ. Δημήτρης Μάος, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄. Σύμφωνα με το σχέδιο
του Προγράμματος του Συνεδρίου, το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα, θα διεξαχθούν τέσσερα «θεματικά» panels στους τομείς
προτεραιότητας των κρατών μελών της 3SI: 1. Ενέργεια, 2. Μεταφορές, 3. Καινοτομία και 4. Ψηφιακές υποδομές.
Στα ως άνω panels, θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με την ανάπτυξη έργων συνδεσιμότητας των υποδομών στην
Περιφέρεια που καλύπτει η Πρωτοβουλία και θα συμμετέχουν ως ομιλητές, μεταξύ άλλων, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις
κυβερνήσεις των δώδεκα (12) συμμετεχόντων κρατών στην Πρωτοβουλία, από τις Η.Π.Α., Ευρωπαίοι Επίτροποι, στελέχη Διεθνών
Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών καθώς και διευθυντικά στελέχη μεγάλων διεθνών-πολυεθνικών
επιχειρηματικών ομίλων. Επίσης, θα διεξαχθεί «ειδικό» panel, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων από τους εκπροσώπους του
προσφάτως συσταθέντος Επενδυτικού Ταμείου της Πρωτοβουλίας (3 Seas Investment Fund), του αποκλειστικού Επενδυτικού
Συμβούλου της Πρωτοβουλίας 3SI, Amber Ιnfrastructure Group αλλά και του αμερικανικού επενδυτικού-αναπτυξιακού Οργανισμού
US Development Finance Corporation - DFC. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών
Οργανισμών και Διεθνούς Συνεργασίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας στα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας: Bulgarian Chamber of Commerce and Industry - International Cooperation Department, E-mail: interdpt@bcci.bg &
irelations@bcci.bg, T.: +35928717489 & +3598117421.

Δωρεάν θεματικά εργαστήρια από το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SKILLS4MSEs
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου SKILLS4MSEs από το ΚΕΠΑ, εκτός από τη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης
που έχουμε αναπτύξει και είναι άμεσα διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, η ομάδα έργου
SKILLS4MSEs έχει προγραμματίσει να υλοποιηθούν τρία δωρεάν θεματικά εργαστήρια - δια ζώσης - για το μήνα Ιούνιο στη
Θεσσαλονίκη.
Α) Professional Skills for an Export Expert
Τι είδους επιχειρηματικές ή/και ήπιες δεξιότητες χρειάζεται να καλλιεργήσει ένα στέλεχος εξαγωγών ή ένας μικρός
επιχειρηματίας που θέλει να εξάγει τα προϊόντα του;
Η ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων αφορά όχι μόνον στην παραγωγή τεχνολογικά
προηγμένων προϊόντων ή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και στην ύπαρξη στελεχών ή των ίδιων
των επιχειρηματιών, που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να υποστηρίξουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό των
επιχειρήσεών τους.
Φιλοξενούμενος Ομιλητής: κ. Σπύρος Ιγνατιάδης, Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Ημερομηνία και Ώρες Διεξαγωγής: Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 - 17:00 - 19:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρίας 12 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη
Β) Building Agile Teams & Effective Businesses
"Δημιουργώντας Αποτελεσματικούς Agile Ανθρώπους, Ομάδες και Επιχειρήσεις ...η εποχή της Ευελιξίας!"
Ζούμε στο VUCA World - Mεταβλητό, Aβέβαιο, Πολύπλοκο και Ασαφή Κόσμο που η απαίτηση για γρήγορη αλλά και
αποτελεσματική αλλαγή είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη. Οι επιχειρήσεις και άρα οι άνθρωποι που τις αποτελούν, θα
πρέπει να μετατραπούν σε agile / ευέλικτες οντότητες. Θα πρέπει να διαμορφώσουν μία ανθρωποκεντρική / human-centered και
πελατοκεντρική / customer-centered κουλτούρα που διέπεται από δημιουργικότητα, ευελιξία, καθοδηγητική αυτονομία,
αυτοσχεδιασμό, συνεργασία και αειφορία. Θα πρέπει να βασίζονται σε ανθρώπους που είναι υπεραποτελεσματικοί και παράλληλα
ευέλικτοι και γρήγοροι, και σε οριζόντιες ομάδες που μαθαίνουν γρήγορα, που δικτυώνονται και που παράγουν ιδέες και
υλοποιούν projects με βάση την ιδανική οπτική γωνία δράσης τους, κάνοντας παράλληλα χρήση σύγχρονων επιχειρησιακών
"εργαλείων".
Φιλοξενούμενη Ομιλήτρια: κα. Δήμητρα Ζερβάκη, EMBA, PMP, TTT-Business Coach, Διαχειρίστρια Έργων, Εκπαιδεύτρια
Ενηλίκων
Ημερομηνία και Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 - 17:00 - 19:30
Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρίας 12 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη
Γ) Soft Skills and Strength-based Coaching
Σκοπός του θεματικού εργαστηρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα βασικά σημεία του strengths-based coaching
σκεπτικού, το οποίο τόσο μέσα από τη θεωρία, όσο κι από τις βιωματικές ασκήσεις θα τους βοηθήσει να:
- γνωρίσουν τα soft skills που είναι απαραίτητα για τον επαγγελματικό στίβο
- αναγνωρίσουν ποια από αυτά κατέχουν ήδη και σε ποιον βαθμό
- ανακαλύψουν τρόπους να καλλιεργήσουν ή να ενισχύσουν τις δεξιότητες που εκφράζουν σε χαμηλότερη κλίμακα
- γνωρίσουν το growth mindset και πώς είναι καθοριστικό για τα αποτελέσματά τους
- αναγνωρίσουν μέσω δομημένων εργαλείων, ποια είναι τα δυνατά τους στοιχεία (δυνάμεις χαρακτήρα) και πώς μπορούν να τα
χρησιμοποιήσουν για να αντισταθμίσουν τα υπόλοιπα σημεία προς βελτίωση.
- χρησιμοποιήσουν όσα ανακαλύψουν στο σεμινάριο για να δημιουργήσουν το δικό τους personal branding.
Φιλοξενούμενη Ομιλήτρια: κα. Μαίρη Σπαθάρη, Ψυχολόγος, Organizational & Personal Growth Coach
Ημερομηνία και Ώρες Διεξαγωγής: Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 - 17:00 - 19:30
Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρίας 12 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη

Σημείωση:
Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την ισχύουσα ΚΥΑ, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής, καθώς και τηλεφωνική επιβεβαίωση 24 ώρες πριν την διεξαγωγή του θεματικού
εργαστηρίου.
Περισσότερες πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: email: kabouridoud@e-kepa.gr . Τηλ.:
kepa.gr/ .

2310 27 4033, url: https://kepa.e-
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28/6/21
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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12/07/2021
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΤΗΛ. 2313318428

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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29/6/21
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΛΥΧΝΙΑΣ
ΓΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 2310 381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ

424 ΓΣΝΘ
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5/7/21
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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19/7/21
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 30
- 40 ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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14/07/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΝΩΠΩΝ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΛ. 25510 41314

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΔ 41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

430

22/6/21
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 23310 32402

ΤΗΝ

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΜΥΡΝΗ
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2/7/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
60606

ΓΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΗΛ.
26953

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

•

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.

