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Ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α’/27-10-2020) «Ρύθμιση οφειλών και
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.»
Από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπουργείο Οικονομικών έχει αποσταλεί στο ΒΕΘ ο ν.4738/2020
(ΦΕΚ 207/Α’/27-10-2020) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.»
Ο νέος νόμος που στοχεύει ουσιαστικά στην αποφυγή της
πτώχευσης, παρέχει μια ευνοϊκή, μακροχρόνια και βιώσιμη
ρύθμιση οφειλών, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο οφειλέτης,
εφόσον αποπληρώσει τα χρέη του σε έως 20 έτη, διασώζει
ολόκληρη την περιουσία του, και όχι μόνο την πρώτη κατοικία του,
και προστατεύει τα εισοδήματά του. Εφόσον κάποιος οφειλέτης
ρυθμίσει όλες τις οφειλές του, σε έως 240 δόσεις, τότε διασώζει
ολόκληρη την περιουσία του. Δείτε το κείμενο του Νόμου.

Επεκτείνεται έως το τέλος του 2020 το επίδομα των €534
Η κυβέρνηση προχωρά στην επέκταση του μέτρου που στηρίζει
επιχειρήσεις και εργαζόμενους, χορηγώντας 534 ευρώ για κάθε
εργαζόμενο, ανά μήνα, εφόσον η σύμβασή του παραμένει
«παγωμένη». Για τον Οκτώβριο, το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που
ανήκουν σε 72 ΚΑΔ, για εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί
έως και τη 15η Σεπτεμβρίου. Η σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση (42774/1072/20.10.2020) που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 4706/23-10-2020),
προσδιορίζει τη διαδικασία και περιλαμβάνει στη λίστα με τους
πληττόμενους ΚΑΔ για τον Οκτώβριο, που έχουν δυνατότητα
προσφυγής στο μέτρο των αναστολών, τις επιχειρήσεις τουρισμού
(ξενοδοχεία, καταλύματα), επισιτισμού, αθλητισμού, πολιτισμού
και μεταφορών καθώς και άλλες που ανήκουν σε πληττόμενους
ΚΑΔ, όπως κατασκευή γούνινων ειδών κ.α. Να σημειωθεί ότι ήδη
ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έχει
προαναγγείλει την επέκταση του μέτρου των αναστολών για τον
Νοέμβριο αλλά και για τον Δεκέμβριο, ενώ ανάλογα με την πορεία
της πανδημίας, τα κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν την
επέκταση των μέτρων, όπως η αναστολή συμβάσεων και ο
μηχανισμός «Συν-Εργασία» και για τους πρώτους μήνες του 2021.

Δελτίο Τύπου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης –
Κλειστά τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 1 Νοεμβρίου
2020
Με βάση ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ενημερώνουμε τις εμπορικές επιχειρήσεις και το
καταναλωτικό κοινό ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων που
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, την προσεχή Κυριακή 1η
Νοεμβρίου 2020, παρά τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των
άρθρων 15 και 16 του ν. 4177/2013 (173 Ά), όλα τα εμπορικά
καταστήματα της χώρας θα παραμείνουν κλειστά. Περισσότερες
πληροφορίες
:
Εμπορικός
Σύλλογος
Θεσσαλονίκης
ΤΗΛ.2310548876, 2310547887,
FAX: 2310538263 e-mail:
empsylth@otenet.gr , www.tradesupport.gr .

Τεύχος No 44
Α. 1238 /23-10-2020 - Παρατείνεται έως τις 31
Δεκεμβρίου η προθεσμία απόσυρσης των ταμειακών
μηχανών
Σύμφωνα με την απόφαση
Α. 1238 /23-10-2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16-1-2020
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που
έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄
1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ
Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει» παρατείνεται μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την απόσυρση των
ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν
online με την ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την
αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ (ΦΕΚ
Β 4755/27.10.2020_Aριθμ. 1239/2020). Η παράταση των
προθεσμιών κρίθηκε απαραίτητη, λόγω τόσο των
συνθηκών της πανδημίας, όσο και για να εναρμονιστεί η
προθεσμία με τον χρόνο έναρξης της υποχρεωτικής
διαβίβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων –
myDATA. Με την ολοκλήρωση του πλάνου απόσυρσης ή
αναβάθμισης, το σύνολο των ταμειακών μηχανών των
επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να συνδεθούν online με την
ΑΑΔΕ. Διευκρινίζεται ότι η ειδική προθεσμία, που έθεσε ο
ν. 4174 για απόσυρση χωρίς κυρώσεις παλαιότερων
μοντέλων ΦΗΜ, που έπρεπε να είχαν ήδη αποσυρθεί
βάσει της ΠΟΛ.1196/2017, δεν αλλάζει και παραμένει η
30ή Νοεμβρίου 2020 Νοεμβρίου 2020 Α. 1238 /23-102020. Δείτε την απόφαση σε μορφή ΦΕΚ.

Στήριξη από το Ταμείο Υποδομών σε επιχειρήσεις
που πλήττονται από την πανδημία COVID-19
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
καθεστώς ενίσχυσης έως 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του
τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της
ενέργειας, που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID19. Η
στήριξη θα παρασχεθεί μέσω του Ταμείου
Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ), του ΕΠΑνΕΚ, το οποίο
διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ),
υπό μορφή επιδοτούμενων δανείων και θα απευθύνεται σε
εταιρείες με έως 3.000 εργαζομένους στους παραπάνω
τομείς. Στόχος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να
καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητάς τους και να
συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους τόσο κατά τη διάρκεια
της έξαρσης του κορονοϊού όσο και μετά από
Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση του Υπουργείου
Ανάπτυξης
&
Επενδύσεων
στο
σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%8
1%ce%b9%ce%be%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%cf%8e
%ce%bd-%cf%83%ce%b5%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87/

myBusinessSupport: Σε λειτουργία μέχρι 2/11 για
όσους
δεν είχαν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος Επιστρεπτέας Προκαταβολής
myBusinessSupport:http://www.aade.gr/mybusinesssuppo
rt σε λειτουργία μέχρι 2/11 για όσους δεν είχαν υποβάλει
αίτηση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
Επιστρεπτέας
Προκαταβολής.

Νέο ΦΕΚ: Νέα
Εξοικονομώ

τροποποίηση
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ταμείου

του

Σε αναμονή της έναρξης υποβολής αιτήσεων στο
πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» που τοποθετείται
χρονικά στις 30 Νοεμβρίου, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η 4η
τροποποίηση της υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινής
υπουργικής
απόφασης
«Σύσταση
Ταμείου
Χαρτοφυλακίου
με
την
επωνυμία
“ΤΑΜΕΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”». Σημειώνεται ότι, στο Ταμείο
Χαρτοφυλακίου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», προστίθενται
επιπλέον πόροι ύψους ενενήντα δύο εκατομμυρίων
(92.000.000,00) ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από
συνεισφορά
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ). Του ποσού αυτού η καταβολή ακολουθεί τους
όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών σε Ταμείο
Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 41 του
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Οι επιπλέον πόροι του Ταμείου με τους πόρους
που θα διατεθούν ως άμεση επιχορήγηση συμβάλλουν
στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί στο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),
λαμβάνοντας
υπόψη
και
τις
ιδιαίτερες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες λόγω της κρίσης της
πανδημίας και αυξημένων αναγκών υποστήριξης των
πολιτών. Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.(ΠΗΓΗ: NEWSLETTER
TEE/TKM, 29.10.2020).

Πανευρωπαϊκό Υβριδικό Freiraum Festival (30/101/11), με θέμα την Ελευθερία και την Τέχνη στην
Ευρώπη σήμερα
Πρόσκληση στο Πανευρωπαϊκό Υβριδικό Freiraum
Festival (30/10-1/11), με θέμα την Ελευθερία και την Τέχνη
στην Ευρώπη σήμερα, που συνδιοργανώνει η ΔΕΘHELEXPO μαζί με το Goethe-Institut, το Goethe-Institut
Thessaloniki και την ArtBOX. Το Freiraum Festival είναι το
αποτέλεσμα της συνεργασίας 40 και πλέον φορέων από
όλη την Ευρώπη. Πραγματοποιείται ταυτόχρονα στον
ψηφιακό και τον φυσικό χώρο, φέρνοντας κοντά δράσεις,
φορείς και κοινό σε 22 πόλεις, χάρη σε μία τριήμερη
ζωντανή αναμετάδοση, που εκπέμπεται από την
Θεσσαλονίκη, δίνοντας στην πόλη μας πρωταγωνιστικό
ρόλο. Το online πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες,
ζωντανές συζητήσεις, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και
ζωντανές συνδέσεις με τις κατά τόπους δράσεις. Οι
θεματικές του φεστιβάλ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το
νέο πολιτικό και πολιτιστικό τοπίο που αναδύεται ως
απόρροια της πρόσφατης κρίσης του Covid-19. Ανάμεσα
στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται κορυφαίοι στοχαστές
της εποχής μας, όπως ο συγγραφέας Franco Bifo Berardi,
ο πολιτικός επιστήμονας Ivan Krastev και η κοινωνιολόγος
Eva Illouz. Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ είναι ελεύθερη για
το κοινό. Το Φεστιβάλ θα μεταδίδεται ζωντανά μέσα από
την ιστοσελίδα www.freiraumfestival.eu. Μέσω του chat θα
μπορεί το κοινό να απευθύνει ερωτήσεις.
Ημέρες και ώρες: Freiraum Festival 2020: «Η ελευθερία
στην
Ευρώπη
σήμερα»
:
30/10,
19:3022:30 & 31/10, 15:00-19:30 (E.E.T.). «Η Τέχνη σήμερα –
νέες μορφές και κοινό, μέσα από το Πρόγραμμα Common
Lab»: 1/11, 15:00-20:30 (Ε.Ε.Τ.)

«6ος ΣΥΖΑΘΛΟΣ» Ένας ασφαλής αγώνας βουνού , Κυριακή
22 Νοεμβρίου 2020, Τρεις διαφορετικές διαδρομές, ένας
κοινός σκοπός «Αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο».
Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές
Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ» (www.syzoi.gr .)
διοργανώνει για έκτη συνεχή χρονιά τον ξεχωριστό αγώνα βουνού
«ΣΥΖΑΘΛΟΣ», που έχει γίνει θεσμός στους αγώνες βουνού τα
τελευταία χρόνια, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 στο πανέμορφο
δάσος της Θεσσαλονίκης «Σέιχ Σου». Η άθληση, η ψυχαγωγία, η
συναδελφικότητα, η επαφή με τη φύση, η περιπέτεια πολύ κοντά
σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, η προσφορά στον συνάνθρωπο,
είναι βασικά στοιχεία που συνθέτουν τον «6o Σύζαθλο». Σκοπός
του φετινού αγώνα είναι η συγκέντρωση χρημάτων στο πλαίσιο της
εκστρατείας του Συλλόγου για την αγορά ενός ειδικά
διαμορφωμένου μικρού λεωφορείου για 9 παιδιά, έτσι ώστε να
καταστεί εφικτή η καθημερινή τους μετακίνηση έγκαιρα και με
ασφάλεια στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας
«Συζωή» και να λαμβάνει χώρα απρόσκοπτα η συμμετοχή τους
στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από υψηλά
καταρτισμένο προσωπικό και στοχεύουν σε μια ποιοτική και
χαρούμενη ζωή των παιδιών μας. Παρακολουθώντας πολύ
προσεκτικά τις εξελίξεις και μελετώντας συστηματικά τα
πρωτόκολλα ασφαλείας, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε τον «6ο
Σύζαθλο», συνεπείς στο ετήσιο ραντεβού με τους φίλους της
διοργάνωσης, τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα προστασίας και
ασφαλείας κατά της μετάδοσης του covid-19. Για τον σκοπό αυτό,
στη φετινή διοργάνωση ο αριθμός των συμμετεχόντων δρομέων θα
είναι περιορισμένος, ενώ τα μέτρα θα ακολουθούν το υγειονομικό
πρωτόκολλο του αγώνα και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Ο αγώνας
περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές διαδρομές 5 χλμ., 15 χλμ. και 27
χλμ. Σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια εξαιρετικής ομορφιάς. Οι
εκκινήσεις και οι τερματισμοί θα γίνουν στον Ι. Ναό Αγ. Βασιλείου
στο «Σέιχ Σου», σε ώρες που θα ανακοινωθούν έγκαιρα. Η
συμμετοχή στον αγώνα και η παραλαβή του αγωνιστικού πακέτου
συνδυάζεται με δωρεά από τους ενδιαφερόμενους προς τον
Σύλλογο: 10 ευρώ για τον αγώνα 5 χλμ (8 ευρώ για παιδιά έως 10
ετών και δωρεάν για ΑμεΑ). 15 ευρώ για τον αγώνα 15 χλμ. 20
ευρώ για τον αγώνα 27 χλμ Το αγωνιστικό πακέτο περιλαμβάνει:
Αθλητική τεχνική μπλούζα, Τον αριθμό συμμετοχής του αθλητή (με
το όνομά του), Chip χρονομέτρησης, Μετάλλιο, Τροφοδοσία και
υποστήριξη στη διάρκεια και στη λήξη του αγώνα, Έπαινος για τη
συμμετοχή του (ηλεκτρονικά), Φωτογραφικά στιγμιότυπα του
αγώνα (ηλεκτρονικά). Για περισσότερες πληροφορίες και για
αίτηση εγγραφής: https://syzathlos.syzoi.gr , fb: Συζωή. Εγγραφές
μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2020.
Για
πληροφορίες ή υποστηρικτικές δωρεές επικοινωνήστε με τη
Γραμματεία του Συλλόγου (τηλ. 2310 460777, καθημερινές από
10.00 μέχρι 15.00 και 6973848178 τις υπόλοιπες ώρες,
syzoiorg@gmail.com) .

Ακυρώνεται η Έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα
iENA 2020
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
(Δορυλαίου 10-12, GR-11521 Αθήνα, Τηλ: 210 6419021 Φαξ: 210
6445175
, E-Mail: s.theofanidou@ahk.com.gr, www.germanchamber.gr ) με έγγραφό του μας γνωρίζει ότι : Τη Δευτέρα το
απόγευμα, η πόλη της Νυρεμβέργης απέσυρε την έγκριση για τη
διεξαγωγή της έκθεσης για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα
iENA 2020 καθώς και άλλες εκδηλώσεις. Ο λόγος για αυτήν τη
βραχυπρόθεσμη ανάκληση είναι ο αυξανόμενος αριθμός
μολύνσεων στην πόλη της Νυρεμβέργης και σε όλη τη Βαυαρία. Η
νέα ημερομηνία που ανακοινώθηκε για τη διεξαγωγή της έκθεσης
είναι 4-7 Νοεμβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες και για τη
συμμετοχή στην iENA 2020, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση
μπορεί να ανατρέξει στην ειδική ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις http://www.german-fairs.gr/allesektheseis/iena/
καθώς και στην ιστοσελίδα της έκθεσης
www.iena.de ή να επικοινωνήσει στο τηλ. 210 6419021 και στο EMail: s.theofanidou@ahk.com.gr .

Διαδικτυακό
σεμινάριο από το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδας με θέμα "ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ"
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει διαδικτυακό με
θέμα: “ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ”.
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.00. Κεντρικός ομιλητής: κ.
Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών. Η
συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΕΕ στο You
Tube και μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ στο Facebook.

Ενημερωτική Τηλεδιάσκεψη "Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή
Δεύτερης Ευκαιρίας"
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:
“ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ”,
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00-15.00. Κεντρικός
ομιλητής: κ. Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Ειδικός
Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου
Οικονομικών καθώς και τα στελέχη της ΕΓΔΙΧ έχουν προσκληθεί για
να παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες και τις καινοτομίες της
“Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας” και να
απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα: Τον
εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε έως 240 δόσεις, Τη διαδικασία
πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών φυσικών & νομικών προσώπων
και παροχής 2ης ευκαιρίας, Τις πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά
και την προστασία της 1ης κατοικίας. Το ρόλο των επιστημονικών
κλάδων. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, καλείσθε να το
δηλώσετε
στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg7oIdW_jYyXDFz6bTJl
MxESnu3MflLPdOrNOxPhnbdmSB3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg7oIdW_jYyXDFz6bTJl
MxESnu3MflLPdOrNOxPhnbdmSB3g/viewform προκειμένου να σας
αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος, μέσω του οποίου θα λάβετε μέρος
στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη.
Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Εμπορίου ΕΒΕΑ, τηλ.:2103627911 / 210-3382240, e-mail: domtrade@acci.gr .

Ηλεκτρονικό σεμινάριο από το Β.Ε.Π. με θέμα "ΡΥΘΜΙΣΗ
ΟΦΕΙΛΏΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ"
Μετάδοση live streaming από το youtube Β.Ε.Π., ΚΑΙ On line
μετάδοση από το f/b του Επιμελητηρίου. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Πειραιά διοργανώνει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: “ΡΥΘΜΙΣΗ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ”. Τετάρτη, 4
Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.00 -19.00. Κεντρικός ομιλητής: κ. Φώτης
Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπουργείου Οικονομικών. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και τα
στελέχη της ΕΓΔΙΧ έχουν προσκληθεί για να παρουσιάσουν τους
βασικούς άξονες και τις καινοτομίες της “Ρύθμισης Οφειλών και
Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας” και να απαντήσουν σε ερωτήσεις για
τα ακόλουθα:
•Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε έως 240 δόσεις
• Τη διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών φυσικών &
νομικών προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας
•Τις πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία της 1ης
κατοικίας
•Το ρόλο των επιστημονικών κλάδων
Συμπληρώστε την ειδική φόρμα συμμετοχής που ακολουθεί
έως την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 (12.00). Στο e-mail που θα
δηλώσετε θα σας αποσταλεί το link μέσω του οποίου θα λάβετε μέρος
στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV0l4SzD9EWcVijEeK4
pTDLD1Oea3ri6uNRys55KF5xQZmIw/viewform.
·
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας να έχετε
εγκαταστήσει στη συσκευή σας την εφαρμογή zoom.

Στις 11.11.2020 , 14.00 μμ (Ελλάδα) , 16.00 μμ (ΗΑΕ) η
Dynamic Vision οργανώνει το διαδικτυακό σεμινάριο
"Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα"
Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα υποδείξει μία σαφή
διαδικασία για την είσοδο στην αγορά των ΗΑΕ, επίσης
θα παράσχει την καθοδήγηση για την επέκταση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα ΗΑΕ με την
υποστήριξη, τις γνώσεις της αγοράς και την εμπειρία από
την Dynamic Vision Group (Web: www.dynamicvision.ae
)σε συνεργασία με το The Corporate Group. Μέχρι το
τέλος του 2019 περισσότεροι από 24.000 Έλληνες
τουρίστες επισκέφθηκαν τα ΗΑΕ, πολλές ελληνικές
εταιρείες έχουν ιδρύσει και δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ.
Αυτή η τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία υποστηρίζεται
από το άνοιγμα της οικονομίας των ΗΑΕ, τη βελτιωμένη
και ισχυρή απόδοση των ΗΑΕ στη λογική του «Ευκολία
στο Επιχειρείν» αλλά και τις μελλοντικές κυβερνητικές
πολιτικές για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Στο
διαδικτυακό σεμινάριο θα υπάρχουν επίσης Έλληνες
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο ΗΑΕ για να
μας μιλήσουν και να μας μεταδώσουν την εμπείρα και την
πορεία που είχαν στα ΗΑΕ.
Ποιός μπορεί να συμμετάσχει; Ιδρυτές και ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων,
Στελέχοι
εταιρειών,
Διευθύνοντες
Σύμβουλoi,
ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων
(εισηγμένες
εταιρείες,
Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις),
χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί αναλυτές, νομικοί
εμπειρογνώμονες, εμπειρογνώμονες επιχειρηματικής
στρατηγικής, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.λπ. Το σεμινάριο
είναι
δωρεάν.
Στείλε
το
όνομα
σου
στο
corporateservices@dynamicvision.ae .

Διεθνές Συνέδριο InnovationID 2020
To Hellenic Design Centre σας προσκαλεί στο 5ο
Διεθνές Συνέδριο InnovationID (Innovation Investing in
Design), το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις
18 Νοεμβρίου 2020, ώρα 10.45-16.00 . Μετά τις άκρως
επιτυχημένες εκδηλώσεις του 2014, 2016, 2018, 2019
του InnovationID, το Hellenic Design Centre συνεχίζει
δυναμικά, επαναφέροντας τη διοργάνωση με νέα trends,
εργαλεία, case studies και μεθόδους του Design Driven
Innovation. Στόχος του είναι η ανάλυση του Design ως
μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων, με επίκεντρο τον
χρήστη. Θα παρουσιαστούν καινοτόμες μέθοδοι
προσέγγισης, οι οποίες χρησιμοποιούνται από κορυφαίες
εταιρίες σε όλο τον κόσμο – απτά παραδείγματα,
επιτυχημένες πρακτικές, ελληνικά case studies. Οι
θεματικές του InnovationID ’20, χωρίζονται σε 3 άξονες:
•
Service Design
•
Design Value / More than metrics
•
Design and Businesses in the New Era, are you
ready?
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το
πρόγραμμα
και
τους
ομιλητές,
δείτε
εδώ
https://hellenicdesigncentre.gr/innovationid-2020conference/ .
Το Συνέδριο απευθύνεται στους επιχειρηματίες, στα
στελέχη και στο προσωπικό όλων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε φορείς
επιχειρηματικότητας, στελέχη του δημοσίου τομέα, καθώς
και σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίσει το Design.
Απαραίτητη εγγραφή μέσω zoom. Κάντε κράτηση της
θέσης
σας
στο
Συνέδριο,
εδώ!
https://zoom.us/webinar/register/WN_SE5mFWQTRlaaO
et7fP7l6g . Το Hellenic Design Centre υλοποιείται με την
υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο
πλαίσιο της μεγάλης δωρεάς του ΙΣΝ προς τον Δήμο
Θεσσαλονίκης.

Delhi Book Fair, 2020, Virtual event, from 30-31 October
2020

paperworld MIDDLE EAST Διεθνής Έκθεση Ειδών Γραφείου,
Χαρτικών, Παιχνιδιών & Ειδών Δώρου

Το Εμπορικό τμήμα Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα (Τηλ.
2107259375,
E-mail:
mkt.athens@mea.gov.in,
www.indianembassy.gr ) μας ενημερώνει ότι υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, η
Έκθεση Βιβλίου του Δελχί, 2020, Virtual event θα
πραγματοποιηθεί από 30-31 Οκτωβρίου 2020 σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Ινδικών Εκδοτών. Η
Πρεσβεία της Ινδίας, η Αθήνα με ευχαρίστηση πληροφορεί
ότι η Έκθεση Βιβλίου του Δελχί είναι μια θαυμάσια και
μεγάλη εκδήλωση για την παρουσίαση των διαφόρων ειδών
βιβλίων, από παιδιά έως ενήλικες, επιστήμη έως φιλοσοφία,
μη θρησκευτικά έως θρησκευτικά, γνώση έως κόμικς, τα
οποία μας δίνει τεράστια γνώση για να οδηγήσουμε τη ζωή
μας. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδεθείτε με την
αδελφότητα των Βιβλίων, των Εκδόσεων και των
Εκτυπώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο σε μια πλατφόρμα
και να ανακαλύψτε καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις και
επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω αυτής της εκδήλωσης με
κορυφαίες εκδόσεις. Σε αυτό το πλαίσιο απευθύνει
πρόσκληση στις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτήν
την εκδήλωση. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να
εγγραφείτε
και
να
επισκεφτείτε
το
Show:
https://www.pragatie.com/auth/register/DBF2020.
Για
περαιτέρω απορίες ή / και πληροφορίες μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε στη διεύθυνση rkmittal@dkagencies.com .

Η κορυφαία εμπορική έκθεση για είδη γραφείου, γραφικής ύλης
και χαρτοσχολικά της Μέσης Ανατολής paperworld MIDDLE EAST,
θα πραγματοποιηθεί 24 – 26 Μαΐου 2021 με φυσική παρουσία στο
εκθεσιακό κέντρο Dubai International Convention & Exhibition
Center στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, γιορτάζοντας την 10η επέτειό της!
Το 2019 συμμετείχαν 305 εκθέτες από 42 χώρες, και συγκέντρωσε
συνολικά 6.908 εμπορικούς επισκέπτες από 110 χώρες (με
κορυφαίες 10 τα ΗΑΕ, την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν,
το Κουβέιτ, το Ομάν, το Ιράκ, την Αίγυπτο, τη Γερμανία και το
Μπαχρέιν), ενώ σημαντική ήταν και η προσέλευση επισκεπτών
από χώρες της Αφρικής. Μην χάσετε την ευκαιρία να λάβετε μέρος
στην Β2Β πλατφόρμα paperworld (https://paperworld-middleeast.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html ) και επωφεληθείτε των
ευκαιριών που προσφέρει να εδραιωθείτε στην πιο ανερχόμενη
αγορά σε σχολικά & παιδικά είδη. Για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε με Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης για Ελλάδα &
Κύπρο: Κυβέλης 3, 15344 Γέρακας, Τηλ. 210 6410405, 210
6090525,
Φαξ.
210
6410602,
210
6090527,
www.messefrankfurt.gr . Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή
διευκρίνηση μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@messefrankfurt.gr .

Πληροφορίες σχετικά με την Διαδικτυακή (Εικονική)
65η Ινδία Διεθνή Έκθεση Ενδυμάτων
Με επιστολή του ο Αντιπρόεδρος της India International
Garment Fair , κ. LALIT THURKAL μας ενημερώνει ότι η
65η IIGF - μια εικονική έκθεση είναι τώρα σε λειτουργία και
πάνω από 200 εξαγωγείς ενδυμάτων με τον αναρίθμητο
σχεδιασμό σας περιμένουν. Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου έως
20 Νοεμβρίου 2020. Εμφάνιση προϊόντος: Η πλατφόρμα
αγοραστή-πωλητή θα εμφανίζει γυναικεία ενδύματα,
ανδρικά ενδύματα, παιδικά ρούχα, αθλητικά είδη και
αξεσουάρ μόδας. Ιστότοπος διαδικτυακής (εικονικής)
μετάδοσης:
http://virtual.indiaapparelfair.com/frontend/web/buyerregistration. Δύο απλά βήματα για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην έκθεση:
1) Συμπληρώστε μια απλή φόρμα. Μόλις το υποβάλετε, θα
λάβετε Login & Password.
2) Αντιγράψτε & Επικολλήστε στον σύνδεσμο της Εικονικής
Έκθεσης που παρέχεται και ΕΙΣΤΕ !!
Αγοραστές / αντιπρόσωποι αγορών / Γραφεία συνδέσμου
για να μπουν στην έκθεση. (Έκθεση B2B). Χρονισμός 24 X
7 (Χωρίς περιορισμό), Απεριόριστες συνδέσεις. Ειδικά
χαρακτηριστικά: Ζωντανές συζητήσεις, συνομιλίες βίντεο,
συναρπαστικές συλλογές ενδυμάτων από περισσότερους
από 200 κατασκευαστές για την Άνοιξη / Καλοκαίρι 2021 και
πολλά άλλα. Εάν έχετε απορίες, μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε στο info@indiaapparelfair.com .

Ανακοίνωση για
VIRTUAL FAIR

την

TREND

AND

INNOVATION

Το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη (43,
Tsimiski Str. 546 23 THESSALONIKI/GREECE, Phone :
2310- 254 460
Fax : 2310- 254 448, E-mail:
thessaloniki@trade.gov.tr ) με σχετική ανακοίνωσή του μας
ενημερώνει ότι στις 17 - 19 Νοεμβρίου 2020 στην
Κωνσαντινούπολη θα πραγματοποιηθεί η ψηφιακή έκθεση
< TREND AND INNOVATION VIRTUAL FAIR>. Αναλυτική
ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στην
ιστοσελίδα: https://www.trendinovasyon.com/en .

Προσφορές - Ζητήσεις Συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι
αναφερόμενες στο Δελτίο Ζητήσεων - Προσφορών Σεπτέμβριος 2020 ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
του εξωτερικού, επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ελληνικές,
προκειμένου να συνεργαστούν στους τομείς που
αναφέρονται στην κάθε ζήτηση.

Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στο
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20
και 21 του ν.4557/2018
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γεωργίου Ζαββού, ορίζεται ότι τα
υπόχρεα προς καταχώριση πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) οφείλουν να
καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία στο Κεντρικό Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η
μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης έχει ως
στόχο την αποσυμφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας και
βρίσκει έρεισμα στην πρόσφατη τροποποίηση του θεσμικού
πλαισίου με τη δημοσίευση του ν. 4734/2020 (Α’196). Δείτε το
σχετικό
δελτίο
τύπου
στο
σύνδεσμο:
https://www.minfin.gr/web/guest/-/metaphora-katalektikesemeromenias-katachorises-sto-kentriko-metroo-pragmatikondikaiouchon-ton-arthron-20-kai-21-tou-n-45572018?inheritRedirect=true&redirect=%2Fanakoinoseis .
"Παγώνει" ο ΦΠΑ Οκτωβρίου έως τον Απρίλιο στις "κόκκινες"
περιοχές
Μετατίθενται για το τέλος του Απριλίου του επόμενου έτους οι
καταβολές του ΦΠΑ Οκτωβρίου για όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί
από την πανδημία και έχουν έδρα σε «κόκκινη» λόγω κορoνοϊού
Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με
απόφαση
του
υφυπουργού
Οικονομικών
Απόστολου
Βεσυρόπουλου, παρατείνονται έως και την 30/04/2021 οι
προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή
(χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01/10/2020 έως 30/10/2020,
καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα
βεβαιωθούν στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης
υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την
30/10/2020. (ΠΗΓΗ: Newsletter Ε.Β.Ε.Π. 30.10.2020).

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσής της από το
Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου, μας γνωρίζει ότι η εκεί ευρισκόμενη
Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. με ηλεκτρονική επιστολή
της ανακοίνωσε, ότι η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ δύο νέες
ειδοποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων
(standards) για τα ακόλουθα προϊόντα:
1. Συστήματα ψύξης και αντλίες θερμότητας (τέσσερις
ειδοποιήσεις)
2. Συσκευές αποθήκευσης υγρών (αφορούν το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο) (τρεις ειδοποιήσεις).
Επιπρόσθετα σημειώνεται, ότι για την παρακολούθηση
ανάλογων θεμάτων και ειδοποιήσεων, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΟΕ ως εξής: α)
Για περιπτώσεις TBT (τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο):
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search
και β) Για
περιπτώσεις SPS (υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών
συστημάτων
διαχείρισης
πληροφοριών):
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search . Παρακαλούν για
την ενημέρωση των μελών μας και την αποστολή στο Γραφείο
ΟΕΥ Καΐρου (email: ecocom-cairo@mfa.gr ) τυχόν σχολίων και
παρατηρήσεων μέχρι 1 Νοεμβρίου 2020.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη ΒουλγαρίαΤεύχος Οκτωβρίου 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 .
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο , απέστειλε Ετήσια Έκθεση
2019 Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο για την οικονομία της Ιαπωνίας και
τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Ιαπωνίας, με
στατιστικά στοιχεία του 2019. Η Έκθεση αναρτήθηκε και στη
διαδικτυακή πύλη ΑΓΟΡΑ,
https://agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72512.
Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), Τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195,
FAX: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr
ΙΤΑΛΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη , απέστειλε Ετήσια Έκθεση
2019 Γραφείου ΟΕΥ Ρώμης σε συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ
Μιλάνου, διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό κόμβο
AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/infofile/72475.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Ρώμη (www.agora.mfa.gr ), http://agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/office/843
,
email:
ecocom-rome@mfa.gr ,τηλ: (+39) 06 85375550,2 .

Επιχειρηματικά Νέα
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε :
ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην
Ουγγαρία», τεύχος Νο. 5/2020 , Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: +3614132612,
+3614132613,
φαξ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr
, site: http://hungexpo.hu/en ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: -Ενημερωτικό
σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας για το εξωτερικό
εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας το Α΄ εξάμηνο 2020.
-Ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας για τους
σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας το 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocommoscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
.

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για μια πανευρωπαϊκή υποδομή
Cloud
Τις δυνάμεις της, στον τομέα του Cloud Computing,
συνασπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κινείται προς μια
κοινή πανευρωπαϊκή υποδομή για το Cloud. Η πρόοδος που
σημειώνουν τα κράτη - μέλη προς αυτήν την κατεύθυνση είναι
σημαντική το τελευταίο διάστημα και επιβεβαιώνεται από την
κοινή διακήρυξη των 27 χωρών για μία ομοσπονδιακή
υποδομή υπολογιστικού νέφους στην Ε.Ε. Η ανάγκη
διαμόρφωσης αξιόπιστων, ασφαλών και προστατευμένων
ευρωπαϊκών υπηρεσιών Cloud Computing θεωρείται
απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα
ευρωπαϊκά δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται και να
υποβάλλονται σε επεξεργασία στην Ευρώπη, σύμφωνα με
τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα.
Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ικανότητα Cloud Computing, σε
συνδυασμό με ένα ενισχυμένο πλαίσιο διαλειτουργικότητας,
θα καταστήσει δυνατή την υλοποίηση ασφαλών και
προστατευμένων ψηφιακών λύσεων βασισμένων στο Cloud
για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εξασφαλίζοντας μεταξύ
άλλων ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, ευκολότερη και
διαφανέστερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές δημόσιες
υπηρεσίες. Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη - μέλη,
στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων συνεργιών μεταξύ
εθνικών και διασυνοριακών πρωτοβουλιών. Το επόμενο βήμα
θα είναι η έναρξη μιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τα
Βιομηχανικά Δεδομένα και το Cloud μέχρι τα τέλη του 2020.
Το σκεπτικό είναι ότι το cloud computing επιτρέπει την
καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, που βασίζονται
σε δεδομένα, όπως το 5G/6G, η τεχνητή νοημοσύνη και το
Internet
of
Things.(ΠΗΓΗ:
sepe.gr
NEWSLETTER,
30.10.2020).

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

664

9/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΗΛ.2310381080

665

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ

424 ΓΣΝΘ

9/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟ) ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΘ

666

9/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ) ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

424 ΓΣΝΘ

667

9/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΗΛ.2310381080

ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ)

424 ΓΣΝΘ

668

9/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΙΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ
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9/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕ
ΓΑΖΑ)

424 ΓΣΝΘ

670

9/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΔΗ
ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ)

424 ΓΣΝΘ

616

10/11/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
"ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
Ν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΤΗΛ. 2313318328
10/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ) ΤΗΛ.2310381080

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. 2108916263
11/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΤΗΛ.2313320528

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

11/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΓΙΑ
ΤΟ
ΠΕΠΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ
ΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ)
ΤΗΛ.2310381080
11/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

682

11/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
(ΟΞΥΓΟΝΟ)

424 ΓΣΝΘ

683

11/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
(ΠΑΘΗΣΕΩΝ

424 ΓΣΝΘ

684

11/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

685

648

679

680

681

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

424 ΓΣΝΘ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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12/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΛ.2313320546
12/11/2020
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΕΙΡΗΝΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
ΤΗΛ.2313317545

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

678

22/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΛ.2510461241

ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
-ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

689

23/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΙΚΤΩΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

687

1/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΛ.2313327867

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

686

2/12/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΡΛ ΤΗΛ.2313323115

690

9/12/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ.2313327826

692

9/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΛ.26953 60606

688

•
•

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΙΑ
ΓΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΜΘ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 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 επιχειρήσεωνμελών 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.

