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ΒΕΘ: Η μάχη κατά του κορωνοϊού
απαιτεί πολυδιάστατα μέτρα
Την ανάγκη λήψης πολυδιάστατων μέτρων ανακούφισης για
το σύνολο της επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης,
καθώς, πλέον, παραπαίει εξαιτίας του κορωνοϊού, που
σφυροκοπάει τις τελευταίες ημέρες την πόλη, επισημαίνει το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
«Αναμφίβολα, η αιχμή του δόρατος για τη λήψη μέτρων
είναι οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κυβερνητική απόφαση.
Για αυτό και ορθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε, το Σάββατο,
μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων του μίνι
lockdown που επιβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη» υπογραμμίζει
ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης
επισημαίνοντας, ωστόσο, πως και οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, που συνεχίζουν να λειτουργούν, χρειάζονται
στήριξη.
«Είναι κατανοητό πως η δημόσια υγεία προέχει, ωστόσο,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η ελληνική οικονομία έχει
περιορισμένες αντοχές και η επιχειρηματικότητα της
Θεσσαλονίκης αργοσβήνει, υπό το βάρος των εξόδων και
των υποχρεώσεων που συσσωρεύονται. Αναμφίβολα η
απόφαση για lockdown στις επιχειρήσεις εστίασης,
ψυχαγωγίας και αθλητισμού είναι η χαριστική βολή, για
κάποιες εξ αυτών, ενώ είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει
τριγμούς, στο σύνολο της αγοράς» σημειώνει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ υπογραμμίζοντας πως «με το λουκέτο στις
προαναφερθείσες επιχειρήσεις πλήττονται και οι βιοτεχνικές
και οι βιομηχανικές μονάδες τροφίμων και ποτών, που θα
χάσουν τους πελάτες τους - ήτοι τα καταστήματα εστίασης
και ψυχαγωγίας-, αλλά και άλλες παραγωγικές μονάδες που
προμηθεύουν με τα προϊόντα τους επιχειρήσεις, που θα
οδηγηθούν σε κλείσιμο σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της
πανδημίας. Οι επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν να
λειτουργούν, δεν αποκλείεται να φυτοζωούν καθώς η
καταναλωτική διάθεση θα βρεθεί, λόγω της ανασφάλειας
που προκαλεί η έξαρση του κορωνοϊού, στο ναδίρ, ενώ και
οι όποιες παραγγελίες σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες,
αναμένονται μειωμένες».
Σύμφωνα με τον κ. Καπνοπώλη «το σύνολο της αγοράς
χρειάζεται εδώ και τώρα δυναμικές λύσεις. Για παράδειγμα
πάγωμα όλων των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και
τις ΔΟΥ, αναστολή δόσεων ρυθμίσεων για όσο διαρκεί η
πανδημία, ενίσχυση ρευστότητας προκειμένου να μπορέσει
να επιβιώσει ο μικρομεσαίος επιχειρηματικός κόσμος καθώς
αυτός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».
«Το πρόβλημα της πανδημίας πρέπει να αντιμετωπισθεί
πολυδιάστατα, στοχεύοντας πρωτίστως στην ενίσχυση του
εθνικού συστήματος υγείας και στην ανακούφιση των
επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω επιβολής μέτρων, τα
οποία δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε αχαρτογράφητα
νερά την οικονομία» καταλήγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

ΒΕΘ: : Χαριστική βολή για το επιχειρείν το
νέο lockdown
Για χαριστική βολή στα θεμέλια του μικρομεσαίου επιχειρείν της
Θεσσαλονίκης, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης,
Αναστάσιος
Καπνοπώλης
αναφερόμενος στο νέο lockdown, που έχει επιβληθεί από στην
πόλη λόγω της αλματώδους αύξησης των κρουσμάτων.
«Δυστυχώς συνέβη αυτό που όλοι απευχόμασταν. Η ανέμελη και
αδιάφορη για το κοινωνικό σύνολο, συμπεριφορά κάποιων, μας
αναγκάζει να ζούμε εκ νέου ημέρες Μαρτίου. Αναμφισβήτητα η
ανθρώπινη ζωή προέχει, θα πρέπει να πειθαρχήσουμε όλοι στη
νέα κατάσταση, ωστόσο το επιχειρείν της πόλης, την ώρα που
έδειχνε να συνέρχεται έστω και με αργούς ρυθμούς από το
πρώτο lockdown, τώρα δέχεται ένα ακόμη «χαστούκι», που πολύ
φοβάμαι πως για κάποιους δεν αποκλείεται να είναι το τέλος για
τις επιχειρήσεις τους» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
υπογραμμίζοντας πως η επιχειρηματικότητα έχει ανάγκη από
ουσιαστικά και γενναία μέτρα και όχι από μέτρα - ασπιρίνες.
«Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με το
αδιέξοδο που δημιουργούν τα συσσωρευμένα έξοδα και οι
υποχρεώσεις. Ζητούμε από την κυβέρνηση να πάρει ειδικά μέτρα
για τους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης πριν να είναι πολύ
αργά. Στη δική μας περίπτωση, δεν μπορεί να ισχύσει το
«βλέποντας και κάνοντας», χρειάζονται λύσεις πριν το δεύτερο
lockdown, μετατρέψει τη γκρίζα πραγματικότητα στην οποία
ζούμε από σήμερα, σε μια «μαύρη τρύπα» στο χάρτη της
Ελλάδας» καταλήγει ο κ. Καπνοπώλης.

Εξατομικευμένα μέτρα επιδημιολογικού συναγερμού
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4831Β/02.11.2020
η Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ./69919/02.11.2020 Απόφαση με θέμα: «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές
Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19». Δείτε το σχετικό ΦΕΚ.

Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής
υποβολής
επενδυτικών
σχεδίων
στη
Δράση
«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αποβλήτων»
Δημοσιεύθηκε νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Περιβαλλοντικές
Υποδομές:
Ενίσχυση
Εγκαταστάσεων
Διαχείρισης
Αποβλήτων»
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=66&cs
=) μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.00.
Δείτε
τη
σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201030_3h_trop_pros
kl_perivallont_ypod.pdf .

Δήλωση Υπουργού Οικονομικών για τα Μέτρα
Στήριξης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων
Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού,
ερχόμαστε να επεκτείνουμε και να διευρύνουμε τις
παρεμβάσεις μας για τη στήριξη της απασχόλησης, την
ενίσχυση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την
τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Παρεμβάσεις που
καλύπτουν εργαζόμενους, ανέργους, επιχειρήσεις, κυρίως
μικρές,
πολύ μικρές και
μεσαίες,
ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, δανειολήπτες
και ιδιοκτήτες ακινήτων. Συγκεκριμένα:
1ον. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την
επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη
λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή
αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς, είναι δικαιούχοι
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα
που τίθενται σε αναστολή. Για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές,
υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού. Το κόστος
του μέτρου υπολογίζεται, με βάση τα νέα δεδομένα, στα
675 εκατ. ευρώ, μόνο για το μήνα Νοέμβριο. Σήμερα,
εκτός της επέκτασης του μέτρου, ανακοινώνουμε και μία
πρόσθετη πολιτική επιλογή οικονομικής ενίσχυσης των
εργαζομένων, ενόψει των εορτών:
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μέχρι και χθες, 4
Νοεμβρίου 2020, που τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα
Νοέμβριο, θα λάβουν, εντός Δεκεμβρίου, αντί για 534
ευρώ, 800 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες
που τέθηκαν σε αναστολή. Η εφάπαξ αυτή οικονομική
ενίσχυση στους εργαζόμενους είναι επιπλέον της
κάλυψης του δώρου Χριστουγέννων, όπως ήδη έχει
εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί. Το κόστος υπολογίζεται
στα 215 εκατ. ευρώ.
2ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία
τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες
περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες
δραστηριότητες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής
καταβολής του ΦΠΑ, πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο,
μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω οφειλή θα
αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο, ή 24
δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο του 2021 και
έπειτα. Το κόστος υπολογίζεται στα 230 εκατ. ευρώ.
3ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία
τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες
περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες
δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα αναστολής
πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και
ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο.
Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις,
στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.
Το κόστος υπολογίζεται στα 66 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται
ότι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις ισχύουν οι
ρυθμίσεις που πρόσφατα ψηφίσαμε στη Βουλή, και
καλύπτουν τους προηγούμενους μήνες.
4ον. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας
τους τίθεται σε αναστολή, ανά την επικράτεια, δίνεται η
δυνατότητα
αναστολής
πληρωμής
των
δόσεων
ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον
μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε
αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης. Το
κόστος υπολογίζεται στα 27 εκατ. ευρώ.
5ον. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων
τραπεζικών δανείων, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ
Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση
Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.
6ον. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που
έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά 2 μήνες. Το κόστος
υπολογίζεται στα 308 εκατ. ευρώ.

7ον. Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 400
ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, κατ’ αναλογία
της ενίσχυσης του Απριλίου. Το συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής
αφορά σε περίπου 130.000 άνεργους συμπατριώτες μας, που
απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου μετά την 1η
Μαρτίου 2020. Το κόστος υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ.
8ον. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη
διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, πλέον ανά την επικράτεια,
δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα
επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια
κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης
εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά
την επικράτεια. Επιπλέον όμως, από τον μήνα Νοέμβριο, για τους
ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 1/2 της ζημίας τους δεν θα
συμψηφίζεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως
προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους
δικαιούχους, και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Το κόστος υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ.
9ον. Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Οι επιχειρήσεις
που κλείνουν με κρατική εντολή, δικαιούνται να συμμετάσχουν στο
χρηματοδοτικό σχήμα, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, ενώ
λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 2.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ισχύουν όλα
όσα έχουν εξαγγελθεί το Σάββατο, αναφορικά τόσο με τη μη
επιστροφή του 50% της ενίσχυσης, όσο και με το δικαίωμα
συμμετοχής όλων των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των
νέων επιχειρήσεων. Το κόστος της ενισχυμένης Επιστρεπτέας
Προκαταβολής 4 υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ. Και της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 στα 700 εκατ. ευρώ.
10ον. Επεξεργαζόμαστε, και σύντομα θα ανακοινώσουμε, νέο
σχέδιο για την παράταση πληρωμής των επιταγών. Με τα
σημερινά δεδομένα, το κόστος των πρόσθετων μέτρων ανέρχεται
στα 3,3 δισ. ευρώ.
Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί
σημαντικά για να ανταποκριθούν στη δυναμική της υγειονομικής
κρίσης, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για ακόμα μία φόρα, ότι
βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επιδεικνύει γρήγορα
αντανακλαστικά και ευελιξία. Δείτε την τοποθέτηση του Υπουργού
Οικονομικών
στο
σύνδεσμο:
https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou//asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/topothetese-tou-ypourgouoikonomikon-k-chrestou-staikoura-gia-ta-prostheta-metraoikonomikes-sterixes-pou-energopoiei-ekybernese?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.
minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltiatypou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifec
ycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p
_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
2021
Η μετάβαση της Ε.Ε. σε μια πράσινη και ψηφιακή εποχή καθώς και
η ανάκαμψη από την υγειονομική κρίση αποτελούν τις βασικές
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2021, η Επιτροπή
θα αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών που θα αποβλέπουν, κυρίως,
στη δημιουργία μιας υγειονομικά ισχυρότερης Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
στην επιτυχή υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης. Επιπλέον, θα
συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και την προστασία των ευπαθών ομάδων, για την πλήρη
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
καθώς και για την ισχυροποίηση της θέσης της Ε.Ε. σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_pro
gramme_en.pdf. (ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Οκτώβριος
2020).

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
και
του
Περιφερειακού
Ταμείου
Ανάπτυξης
Κεντρικής
Μακεδονίας στο 1o WEB GREEK GASTRONOMY
WORKSHOP 2020

Γ. Βρούτσης: Διευκολύνουμε χιλιάδες πληττόμενους
εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελ. επαγγελματίες
με ρύθμιση οφειλών 12 ή 24 δόσεων και δεύτερη ευκαιρία
για επανένταξη σε παλιές ρυθμίσεις σε όσους την έχασαν
λόγω Covid 19

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ
ΚΜ), στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων
προβολής των αγροτικών της προϊόντων και της
αναγκαιότητας προσαρμογής όλων μας στις απαιτήσεις της
νέας εποχής, έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στο 1ο WEB GREEK
GASTRONOMY WORKSHOP 2020, το οποίο διοργανώνει η
εταιρεία Tourism Media & Events(αποκλειστική διοργανώτρια)
στο Βέλγιο, την περίοδο από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2020 και
στην Πολωνία, την περίοδο από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2020.
Το GREEK GASTRONOMY WORKSHOP απευθύνεται στις
Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις (παραγωγής-μεταποίησηςεμπορίας)
που
επιθυμούν
διεθνή
δικτύωση,
αναγνωρισιμότητα αλλά και βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι συμμετέχοντες θα έχουν
τη δυνατότητα να προωθήσουν σε επαγγελματίες, εισαγωγείς,
χονδρεμπόρους-διανομείς, αγορασές supermarket, food
servers, καταστήματα deli, τα προϊόντα τους και τις
γαστρονομικές
τους
προτάσεις.
Παρακαλούνται
οι
επιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα
τους κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, να
δηλώσουν συμμετοχή (βλ.συνημμένο Έντυπο Δήλωσης
Βέλγιο , Πολωνία) το συντομότερο δυνατοό και όχι αργότερα
από την Τετάρτη 11.11.2020. Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα
πρέπει
να
αποστέλλονται
συμπληρωμένες
και
υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr
ή
dao@rkm.gov.gr ή στο fax. 2313330044. 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,
2313330395 κος Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330391 κα
Χαρίκλεια Τσιαμπαλή..

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας ς και
Κοινωνικών Υποθέσεων (02.11.2020) : Μία ιδιαίτερα σημανική
διάταξη θα προσθέσει ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης στο Νομοσχέδιο «Μέτρα
ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση
των ανέργων», με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε
πληττόμενους
εργοδότες,
αυτοαπασχολούμενους
και
ελεύθερους επαγγελματίες να εξοφλήσουν σε 12 ή 24 δόσεις τις
εισφορές που η καταβολή των οποίων είχε ανασταλεί λόγω
κορονοιού.
Παράλληλα, με τη διάταξη αυτή θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη με
την οποία θα δίνεται η ευκαιρία σε όσους από τους ανωτέρω
απώλεσαν ρύθμιση οφειλών από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο,
να
επανενταχθούν
χωρίς
πρόσθετες
γραφειοκρατικές
διαδικασίες αρκεί να καταβάλουν την δόση Νοεμβρίου. Οι
αιτήσεις και για τις δύο περιπτώσεις οφειλετών θα μπορούν να
γίνονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Η διάταξη αυτή του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες
που λόγω της πανδημίας Covid-19 είτε δεν μπόρεσαν να
ανταποκριθούν με συνέπεια σε παλαιότερες ρυθμίσεις των
ασφαλιστικών τους οφειλών είτε εμφανίζουν αδυναμίες
καταβολής των τρεχουσών οφειλών.
Παράλληλα, με την αντίστοιχη ρύθμιση του Υπουργείου
Οικονομικών για τις φορολογικές οφειλές, η κυβέρνηση
Μητσοτάκη προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίχτυ προστασίας για
τους οφειλέτες και δίνει μεγάλη ευχέρεια κινήσεων σε χιλιάδες
ελεύθερους
επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενους
και
επιχειρήσεις εν μέσω των πρωτόγνωρων οικονομικών
συνθηκών που βιώνουν λόγω της πανδημίας να επανενταχθούν
και τα ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Οικονομικές δραστηριότητες που τίθενται σε αναστολή
από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 στο
σύνολο της επικράτειας
Τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσει η αγορά
ανακοίνωσε το Υπουργείο ανάπτυξης και Επενδύσεων. Από
το Σάββατο 7 Νοεμβρίου σε όλη την επικράτεια ισχύουν τα
παρακάτω ως προς τα μέτρα περιορισμού της διασποράς
του Covid-19:
Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς
τομέα και του δευτερογενούς τομέα. Επιτρέπονται ενδεικτικά
οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:
Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι,
ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο,
η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους
καταστηματάρχες, η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής
λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και
αντικατάστασης κινητών συσκευών κλπ. Επιτρέπονται οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.).Δείτε το Δελτίο Τύπου
στο σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf
%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82
%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81
%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%af%ce%b8%ce%b5/
.

*Επισυναπτόμενα τα σχετικά άρθρα

4η Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων
Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων
από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID19»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων
Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού
COVID-19» του ΕΠΑνΕΚ που αφορά την έγκριση τριών χιλιάδων
τετρακοσίων σαράντα οκτώ (3.448) αιτήσεων χρηματοδότησης,
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 18.170.183,10 ευρώ και με
ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από 01/09/2020 έως
και 30/09/2020. Επίσης εγκρίνονται τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες
(4.300) αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν αιτήματα
παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01/09/2020 έως και
30/09/2020, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 18.683.442,16
ευρώ. Στην Απόφαση περιλαμβάνονται και δέκα τέσσερις (14)
αιτήσεις λόγω επανυπολογισμού του συνολικού ποσού έγκρισης
τόκων από τα αρμόδια για την αξιολόγηση χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα. Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης,
αρχικού αιτήματος ή παράτασης, λογίζεται η ημερομηνία
οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την κάθε πρόταση
από το οικείο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η Δράση
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση –
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δείτε τη σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201027_4h_apof_ent_
epid_tokwn.pdf .

Η πρώτη δέσμη χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση της
περιβαλλοντικής στρατηγικής της Ε.Ε.
Με 20 νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του
προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, η Ε.Ε. επιδιώκει να συμβάλει
στην υλοποίηση της “Πράσινης Συμφωνίας”. Για τον σκοπό αυτό,
το 2021 θα διατεθούν 983 εκ. ευρώ σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων
που, μεταξύ άλλων, θα αφορούν στην προαγωγή της κυκλικής
οικονομίας, στην προστασία της βιοποικιλότητας και της
ανθρώπινης υγείας, στη στήριξη βιώσιμων διατροφικών επιλογών
και μεθόδων καλλιέργειας, στη βελτίωση των μεθόδων για την
πρόληψη των πυρκαγιών, στην προώθηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών, καθώς και στην
κατασκευή κτιρίων φιλικότερων προς το περιβάλλον. Οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και
μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 26
Ιανουαρίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;callCode=null;freeTextSearchKeyword=green%20deal;ma
tchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,310945
02,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progra
mDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;geographicalZon
esCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Mon
%20Nov%2002%202020%2009:44:41%20GMT%2B0200%20%2
8%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE
%B9%CE%BD%CE%AE%20%CF%8E%CF%81%CE%B1%20%
CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%
B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CF%85%CF%81
%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82%29;startDateGte=Mon%2
0Nov%2002%202020%2009:44:41%20GMT%2B0200%20%28%
CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%
B9%CE%BD%CE%AE%20%CF%8E%CF%81%CE%B1%20%C
E%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9
%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CF%85%CF%81%
CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82%29;crossCuttingPriorityCod
e=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sort
Status;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearch
TablePageState (ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Οκτώβριος
2020).

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: "Μηχανισμός Συν-εργασία"
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων
και με δεδομένη την ανάγκη ενημέρωσης για τη διαμόρφωση του
πλαισίου των εργασιακών σχέσεων την περίοδο της πανδημίας, το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης της
ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο :"Μηχανισμός Συνεργασία", το οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον τρόπο και τη
διάρκεια λειτουργίας του μηχανισμού, αλλά και στη διαδικασία
ένταξης των εργαζόμενων σε αυτόν.

SAHA EXPO VIRTUAL EXHIBITION
Το Γραφείο Εμπορικών Συμβούλων της Πρεσβείας της
Δημοκρατίας της Τουρκίας στην Αθήνα (Τηλ: (+30) 210 722 21 96,
Φαξ: (+30) 210 724 29 48, E-Mail: atina@ticaret.gov.tr Ιστότοπος:
www.musavirlikler.gov.tr ) μας ενημέρωσε SAHA EXPO VIRTUAL
EXHIBITION που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13
Νοεμβρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον
ιστότοπο της εκδήλωσης στη διεύθυνση www.sahaexpo.com και
επικοινωνήστε με τον διοργανωτή του οποίου τα στοιχεία
παρέχονται στην επιστολή πρόσκλησης που έχει αντιγραφεί σε
αυτό το e-mail.

ΕΕΘ – Εκδήλωση με θέμα: Οι επαγγελματίες και η
κοινωνία στην COVID εποχή, τα κυβερνητικά στήριξης
και τα αποτελέσματά τους
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας
προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα:
Οι επαγγελματίες και η κοινωνία στην COVID εποχή,
Τα κυβερνητικά στήριξης και τα αποτελέσματά τους.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 9
Νοεμβρίου 2020, στις 17.30 και θα προβληθεί live στο site
του ΕΕΘ (www.eeth.gr) και στο Facebook (Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης).
Θα μιλήσουν οι:
-Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης
Δημήτρης Κτσαντώνης , Διευθ. Σύμβουλος «to the point»
Παρουσίαση έρευνας σε επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης
Χρήστος Νικολαΐδης, Δημοσιογράφος
Παρουσίαση έρευνας «Καλές Πρακτικές στις Ευρωπαϊκές
χώρες».

Τετάρτη 18/11 – Ψηφιακό Εργαστήριο με θέμα
«Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: από
τη θεωρία στην πράξη»
Ο ΣΕΒ διοργανώνει Ψηφιακό Εργαστήριο με θέμα
«Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: από τη
θεωρία στην πράξη», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, και
ώρα 16:00 μ.μ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό
εμπόριο αποτελούν σημαντικά εργαλεία εξαγωγών. Το
σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πρακτική
εφαρμογή και με απώτερο σκοπό, οι ελληνικές επιχειρήσεις
να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επικρατούν στο διεθνές
εμπόριο, αλλά και να αναπτύξουν ή να εξελίξουν τις
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις στα θέματα αυτά. Το
εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων όλων
των κλάδων. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα
παρουσιαστεί και ο πρόσφατος Πρακτικός Οδηγός ECommerce του ΣΕΒ για τη σωστή επικοινωνία με τον
καταναλωτή.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του
εργαστηρίου
στο
σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1v-fpByRrLlCzOKd56asxsTF4T7gUFTU/view
.
Παρακαλούμε
συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1IPNczUDg3CF2A8dCGu
GgVUABP0G2Ef4uX8WO2pBiYKs/viewform?edit_requeste
d=true , έως την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020. Θα λάβετε το
σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εργαστηρίου
μετά την εγγραφή σας.

7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας
ACSTAC ~ Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 (online)
Το 7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας
ACSTAC
2020
του
Κολλεγίου
Ανατόλια
θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου
2020, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές δημοσίων και
ιδιωτικών σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό να
βιώσουν μια συναρπαστική και πλούσια μαθησιακή
εμπειρία. Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο Δρ
Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής Γενετικής στο Τμήμα
Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.). Στο πλαίσιο του ACSTAC 2020 ο διαπρεπής
καθηγητής θα δώσει ομιλία την οποία μπορείτε να
παρακολουθήσετε ζωντανά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020
στις 11:00 π.μ..
Παρακαλουθήστε
την
ομιλία
στο
σύνδεμο:
https://us02web.zoom.us/j/81105062796#success .
Δείτε
το
πρόγραμμα
στο
σύνδεσμο:
https://anatolia.edu.gr/el/highschool/drastiriotites/acstac .

7ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων στις 26.11.2020 διαδικτυακή διεξαγωγή με Β2Β συναντήσεις σε
ηλεκτρονική πλατφόρμα
To Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο(
Δορυλαίου 10-12, GR-11521 Αθήνα, Τηλ: 210 6419025 Φαξ:
210 6445175
, E-Mail: pr@ahk.com.gr, www.germanchamber.gr ) μας ενημέρωσε, ότι οι συνδιοργανωτές, η ετ.
BASF Ελλάς, η Τρ. Πειραιώς, η Ελληνική Πρεσβεία του
Βερολίνου, ο Enterprise Greece και το Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο, αποφάσισαν να διοργανώσουν διαδικτυακά το
7ο
Ελληνογερμανικό
Φόρουμ
Τροφίμων
με
θέμα
"Προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την εξαγωγή νωπών,
μεταποιημένων και τυποποιημένων φρούτων στην Γερμανία"
στις 26.11.2020. Θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά και Β2Β
συναντήσεις με πολύ σημαντικές γερμανικές εταιρίες εισαγωγής
και χονδρεμπορίας του κλάδου. Το φόρουμ είναι υπό την
Αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ομιλητή τον Υπουργό,
κ. Μ. Βορίδη. Καλεσμένος ομιλητής είναι επίσης ο Γ.Γ. του
Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Enterprise Greece,
κ. Γρ. Δημητριάδης. Υποστηρικτές του Φόρουμ είναι το
Ελληνικό Προξενείο του Μονάχου και το Δίκτυο Ελλήνων
Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας. Δείτε το
πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 10-13 Δεκεμβρίου 2020
Το Τουρκικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 10 - 13 Δεκεμβρίου 2020 πρόκειται
να
πραγματοποιηθεί
η
Διεθνής
Έκθεση
«
9th
INTERNATIONAL MINING, TUNNELING, MACHINERY
EQUIPMENT AND HEAVY DUTY VEHICLES FAIR » από την
εταιρία
Tüyap Exhibition Group
και στην ΤουρκίαİSTANBUL – στο
TÜYAP FAIR CONVENTION AND
CONGRESS CENTER –
με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται
τα
στελέχη
των
διοικήσεων
των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται στους τομείς:
Λατομείων, εξόρυξη,
μηχανημάτων λατομείου και βαρέων οχημάτων. Παράλληλα με
την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο
Εμπορίου της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 09 - 12
Δεκεμβρίου 2020 ) το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας θα
καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε
εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 09 - 12 Δεκεμβρίου 2020 )
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν
να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
http://madenturkiyefuari.com/en/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από την Πρεσβεία της Τουρκίας
στην Αθήνα.
Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο
μέχρι
τις
19.11.2020
στο
e-mail
thessaloniki@trade.gov.tr

Πρόσκληση συμμετοχής στο Forum των 36 Χειμερινών
Προορισμών, Εν όψη της Ματαίωσης της Έκθεσης
Πανόραμα Χειμερινών Προορισμών στην Ελλάδα
Η Mact Media Group (Τηλ. Επ. 2110129575,
Email:
g.karachristos@mact.gr.
Web:
www.mact.gr.
https://www.facebook.com/mact.mediagroup/,https://www.you
tube.com/channel/UCudQRRVy3_c3ZlmVjbwVMow/featured
) με επιστολή της μας ενημερώνει για την ματαίωση της
ανοικτής έκθεσης στην πλατεία Κλαυθμώνος με θέμα ‘’
Πανόραμα Χειμερινών Προορισμών στην Ελλάδα’’ . Η εταιρία
μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η
πανδημία του Covid-19, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση της
έκθεσης που είχε προγραμματίσει για το 2020. Δυστυχώς,
όμως, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης με την
καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων του Covid-19, η
ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη
λειτουργία όλων των εκθέσεων. Απόφαση, η οποία λόγω των
συνθηκών και την εξέλιξη της πανδημίας , ενδέχεται να
παραταθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Συμμεριζόμενοι την
κατάσταση και ακολουθώντας τις εντολές από τους
αρμόδιους φορείς η εν λόγω εταιρεία θεωρεί ότι η ματαίωση
της έκθεσης είναι επιβεβλημένη προς όφελος των εκθετών
και των επισκεπτών. Λόγω της ματαίωσης της έκθεσης και
της αναγκαιότητας όμως για προώθηση του χειμερινού
τουρισμού θα πραγματοποιηθεί Forum - Πανόραμα
Χειμερινών Προορισμών στην Ελλάδα με live εκπομπές
καθημερινά στην ITNNEWS. Στις εκπομπές οι περιοχές θα
έχουν την δυνατότητα για 45λεπτη παρουσίαση της περιοχής
με ομιλία , video και εικόνες. Στόχος του forum είναι η
ανάδειξη των χειμερινών προορισμών της Ελλάδας. Δείτε
αναλυτικά το πρόγραμμα στο επισυναπτόμενο αρχείο. Σας
προσκαλεί να συμμετέχετε στις live εκπομπές και να
προωθήσετε τον χειμερινό τουρισμό στην περιοχή σας.

Γ.Bρούτσης

:

Μέτρα

προστασίας

εργαζομένων

/

επιχειρήσεων και ανέργων για τον μήνα Νοέμβριο 2020
για την αντιμετώπιση των συνεπειών μετάδοσης του
covid – 19
Ανακοινώνουμε σήμερα ,06.11.2020, συνολικά τα 21 μέτρα
στήριξης

της

αγοράς

εργασίας

και

προστασίας

των

εργαζομένων για το μήνα Νοέμβριο και ανέργων.
Τα

μέτρα

της

κυβέρνησης

καλύπτουν

όλους

τους

εργαζόμενους και τους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες
μας.
Τα 21 μέτρα αποτελούν τον οδικό χάρτη προστασίας των
εργαζόμενων από τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά
εργασίας και συνδυαστικά με τα υπόλοιπα μέτρα της
κυβέρνησης αποτελούν την ασπίδα της ελληνικής οικονομίας
απέναντι στο δεύτερο κύμα του Covid- 19. Δείτε αναλυτικό
σημείωμα στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Global Virtual Healthcare
Νοεμβρίου 2020

&

Hygiene

Expo,

23-26

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας, Αθήνα ( Τηλ .:
2107259375,
E-mail:
mkt.athens@mea.gov.in,
www.indianembassy.gr ) μας ενημερώνει για το Global Virtual
Healthcare & Hygiene Expo 2020 (G-VHHE), μεγαλύτερη
εικονική έκθεση & συνέδριο της Ινδίας για τον τομέα
υγειονομικής περίθαλψης και υγιεινής, που διοργανώνεται από
τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου 2020. Τα εκθέματα της Global
Virtual Healthcare & Hygiene Expo 2020 είναι: Φαρμακευτικά
προϊόντα, Μηχανήματα & Τεχνολογία Pharma, Ιατρικές
συσκευές, AYUSH & Ευεξία, Ιατρικά κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα, Υγιεινή και απολύμανση. Τα βασικά σημεία αυτής της
διαδικτυακής πλατφόρμας είναι:
• Έκθεση (Χωριστά εικονικά περίπτερα προγραμματίζονται για
τους τομείς εστίασης).
• Καινοτόμες επιλογές εμφάνισης προϊόντων,
• Προκαθορισμένες δομημένες συναντήσεις B2B με διεθνείς,
εγχώριους και θεσμικούς αγοραστές,
• Δωρεάν συμμετοχή σε έκθεση για όλους τους επισκέπτες,
• Σεμινάρια για συγκεκριμένους τομείς και ζωντανές ψηφιακές
συνεδρίες,
• Πλατφόρμες άμεσης αλληλεπίδρασης - Συνομιλίες ζωντανών
κειμένων / βίντεο, bots συνομιλίας,
• Παγκόσμιο αποτύπωμα (7000 + Επιχειρηματικοί επισκέπτες,
1000 + ξένοι αγοραστές από περισσότερες από 100 χώρες).
Πάνω από 100 εγχώριοι και διεθνείς εκθέτες θα εμφανίσουν τις
μάρκες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα διαπιστευτήριά τους
ψηφιακά στο περίπτερο τους (μέσω εταιρικών βίντεο,
φυλλαδίων και καταλόγων), προπαρασκευαστικές συναντήσεις
με εγγεγραμμένους επισκέπτες από περισσότερες από 100
χώρες σε όλο τον κόσμο και θα τους συναντήσουν μέσω
κειμένου / συνομιλία μέσω βίντεο 24x7 κατά τη διάρκεια της
έκθεσης. Οι εκθέτες και οι επισκέπτες θα αποκτήσουν
εντυπωσιακή εμπειρία συμμετοχής, θα προσεγγίσουν τον
κοινό-στόχο τους απρόσκοπτα, χωρίς να ταξιδεύουν και από
την άνεση του γραφείου ή του σπιτιού τους μέσω φορητού
υπολογιστή, καρτέλας ή κινητής συσκευής με σύνδεση στο
Διαδίκτυο. Τα διαδικτυακά σεμινάρια και οι ζωντανές συνεδρίες
κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα βοηθήσουν στην ταυτόχρονη
επικοινωνία με μεγαλύτερες ομάδες αγοραστών. Οι
Επαγγελματίες Επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην
πλατφόρμα εκδηλώσεων δωρεάν, υποβάλλοντας τη Φόρμα
εγγραφής επισκεπτών που διατίθεται στον σύνδεσμο του
ιστότοπου:
https://registrations.ficci.com/GVHHE/attendeeregistration.asp . Μόλις υποβληθεί η εγγραφή, οι επισκέπτες θα
λάβουν αμέσως μια επιβεβαίωση εγγραφής και έναν «οδηγό
επισκεπτών» και μια διαδρομή πρόσβασης πιο κοντά στο
συμβάν. Οι εκθέτες μπορούν να συμμετάσχουν έναντι
πληρωμής 500 USD συν GST + 18% για έναν τυπικό θάλαμο
για 4 ημέρες. Διατίθενται επίσης ευκαιρίες χορηγίας για τους
εκθέτες, λεπτομέρειες που επισυνάπτονται. Υπεύθυνος
επικοινωνίας σχετικά με αυτό είναι ο κ. Sudhanshu Gupta (Email: sudhanshu.gupta@ficci.com , Κινητό: +91 9873311557).
Δείτε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

Η πρώτη εικονική έκθεση και συνέδριο της Ινδίας για
υποδήματα και δέρμα Virtual Footwear & Leather Expo
2020 (VFLE)
Το Εμπορικό τμήμα της Πρεσβεία της Ινδίας Αθήνα( Τηλ .:
2107259375,
E-mail:
mkt.athens@mea.gov.in,
www.indianembassy.gr) μας ενημερώνει
ότι το Virtual
Footwear & Leather Expo 2020 (VFLE) διοργανώνεται από
κοινού από την Ομοσπονδία Ινδικών Επιμελητηρίων
Εμπορίου και Βιομηχανίας (FICCI) και το Ινστιτούτο
Ανάπτυξης Υποδημάτων & Σχεδιασμού (FDDI) από τις 30
Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2020. θα προσφέρει
απεριόριστες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ολόκληρο το
οικοσύστημα της βιομηχανίας υποδημάτων και δέρματος. Τα
βασικά στοιχεία αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας θα
περιλαμβάνουν:
· Έκθεση (Χωριστά εικονικά περίπτερα προγραμματίζονται
για τους τομείς εστίασης).
· Δομημένες συναντήσεις B2B με διεθνείς, εγχώριους και
θεσμικούς αγοραστές από περισσότερες από 50 χώρες.
· Webinars & Live Digital Session σε κάθε βιτρίνα
· Πλατφόρμες άμεσης αλληλεπίδρασης - Συνομιλίες
ζωντανών κειμένων / βίντεο, bots συνομιλίας
· Παγκόσμιο αποτύπωμα (Διεθνείς αγοραστές)
· Παρουσίαση αφίσας από τους μαθητές του FDDI
Πάνω από 100 εγχώριοι και διεθνείς εκθέτες θα εμφανίζουν
τις μάρκες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα διαπιστευτήριά
τους ψηφιακά στο περίπτερο τους (μέσω εταιρικών βίντεο,
φυλλαδίων και καταλόγων), συναντήσεις προθέματος με
εγγεγραμμένους επισκέπτες από περισσότερες από 50
χώρες εστίασης σε όλο τον κόσμο και θα τους συναντήσουν
μέσω συνομιλία κειμένου / βίντεο 24x7 κατά τη διάρκεια της
έκθεσης. Οι εκθέτες και οι επισκέπτες θα αποκτήσουν
εντυπωσιακή εμπειρία συμμετοχής, θα προσεγγίσουν το
κοινό-στόχο τους απρόσκοπτα, χωρίς να ταξιδεύουν και από
την άνεση του γραφείου ή του σπιτιού τους μέσω φορητού
υπολογιστή, καρτέλας ή κινητής συσκευής με σύνδεση στο
Διαδίκτυο. Τα διαδικτυακά σεμινάρια και οι ζωντανές
συνεδρίες κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα βοηθήσουν στην
ταυτόχρονη επικοινωνία με μεγαλύτερες ομάδες αγοραστών.
Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην
πλατφόρμα εκδηλώσεων δωρεάν, υποβάλλοντας τη φόρμα
εγγραφής επισκεπτών που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο
του ιστότοπου: https://registrations.ficci.com/vfleex/attendeeregistration.asp . Μόλις υποβληθεί η εγγραφή, οι επισκέπτες
θα λάβουν αμέσως ένα email επιβεβαίωσης εγγραφής που
δημιουργήθηκε αυτόματα και έναν «οδηγό επισκεπτών» και
μια διαδρομή πρόσβασης πιο κοντά στο συμβάν. Οι εκθέτες
μπορούν να συμμετάσχουν έναντι πληρωμής 500 USD +
GST @ 18% για έναν τυπικό θάλαμο για 7 ημέρες.
Υπεύθυνος επικοινωνίας σχετικά με αυτό είναι ο κ.
Sudhanshu Gupta (E-mail: sudhanshu.gupta@ficci.com ,
Κινητό: +91 9873311557). Παρακαλούμε βρείτε το
συνημμένο
ηλεκτρονικό
φυλλάδιο
για
το
VFLE.
Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στον ιστότοπο της
εκδήλωσης: http://www.vfle.in/

Οδηγίες για την εξυπηρέτηση του κοινού στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ
Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η εξυπηρέτηση του κοινού στα Κέντρα Προώθησης
Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται ανά επιδημιολογικό επίπεδο ως εξής:
-Στα ΚΠΑ2 που βρίσκονται σε Περιφερειακές Ενότητες επιδημιολογικού επιπέδου επιτήρησης, το κοινό εξυπηρετείται κατά
προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού. Όσοι πολίτες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για υπηρεσίες που δεν
παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα πρέπει είτε να υποβάλλουν αίτημα για ραντεβού στην διεύθυνση
www.oaed.gr/menoumespiti επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2, είτε να προσέρχονται και να εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας.
-Στα ΚΠΑ2 που βρίσκονται σε Περιφερειακές Ενότητες επιδημιολογικού επιπέδου αυξημένου κινδύνου, το κοινό εξυπηρετείται
μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Όσοι πολίτες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για επείγοντα
λόγο και μόνο για υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα για ραντεβού στην
διεύθυνση www.oaed.gr/menoumespiti επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2. Όσοι πολίτες προσέρχονται χωρίς ραντεβού δεν θα
εξυπηρετούνται. Μετά την υποβολή αιτήματος για ραντεβού, οι πολίτες θα λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)
ή τηλεφωνική κλήση και θα καλούνται για προσέλευση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Η εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΠΑ2 θα
γίνεται με αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών και η
χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο από τους πολίτες όσο και από τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου
,Οκτώβριος 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Κάϊρο
(www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036,
email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Μηνιαίο Οικονομικών και Εμπορικών Εξελίξεων στην Ισπανία,
Οκτώβριος 2020.
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα:
-Κλαδική Μελέτη για τον Τομέα της Ακίνητης Περιουσίας στην
Ισπανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη (http: www.agora.mfa.gr )
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr .

ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΒέλγιοΟκτώβριος 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες
(www.agora.mfa.gr/be58) , τηλ. 003225455506, Email:
ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στoν Άγιο Παύλο απέστειλε
ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Υιοθέτηση νέων
κανονισμών
για
τη
διατροφική
επισήμανση
συσκευασμένων τροφίμων από βραζιλιάνικη Εθνική Αρχή
Υγειονομικής Εποπτείας της Βραζιλίας (ANVISA). Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στον Άγιο Παύλο (www.agora.mfa.gr ) τηλ. τηλ.:
+55 11 32831231, 32510675 , φαξ: +55 11 32621096 , email: ecocom-spa@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο,
-ενημερώνει ότι από τις 13 Οκτωβρίου τ.ε., έχει τεθεί σε
λειτουργία
η
νέα
διαδικτυακή
πύλη
της
ΕΕ,
Accesss2Markets
(https://trade.ec.europa.eu/access-tomarkets/en/content), η οποία παρέχει πληροφορίες με
στόχο τη διευκόλυνση των ΜΜΕ στη δραστηριοποίησή
τους στις αγορές τρίτων χωρών και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ .
. -στις 25-27 Μαΐου 2021 θα διεξαχθούν στην Οσάκα
δύο διεθνείς Εκθέσεις για το ελαιόλαδο και το κρασί
αντίστοιχα. Η Olive Oil Kansai 2021 και η Wine Collection
Kansai 2021. Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό υλικό.
Αναμένεται να συμμετέχουν 120 εκθέτες από όλο τον
κόσμο και να τις επισκεφθούν 35.000 επαγγελματίες, οι
οποίοι θα έχουν την ευκαιρία για B2B συναντήσεις. Για
περαιτέρω
πληροφορίες
και
διευκρινίσεις,
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο:
https://www.olive-kansai.com
ή να απευθυνθούν στους
διοργανωτές:
OSAKA INTERNATIONAL BUSINESS
PROMOTION CENTER PROMOTION DEPARTMENT
Kota Bankai ,TEL 06-6612-8880, FAX 06-6612-8686, Email info@olive-kansai.com , Address: 1-5-102 NANKOKITA SUMINOE-KU, OSAKA 559-0034, JAPAN. -Φέτος,
όπως συμβαίνει τα τελευταία έξι χρόνια, θα διεξαχθεί ο
διαγωνισμός οίνου, "SAKURA - Japan Women's Wine
Awards". Εάν θέλετε να συμμετάσχετε, μπορείτε να
δηλώσετε συμμετοχή έως τις 30 Νοεμβρίου τ.ε.. Για
περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τους
παρακάτω ιστότοπους:
http://sakuraaward.com/files/dl/2021/2021pamphlete_Web.pdf
http://sakuraaward.com/en/outline.html
http://sakuraaward.com/files/2021entry/SAK21-eiEnglish.pdf
http://sakuraaward.com/en/entry/rules.html#fee

ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε:- αίτημα της φαρμακευτικής
εταιρείας Raz Pharmaceuticals, το οποίο διαβιβάστηκε μέσω της
Ομοσπονδίας Εμπορικών Επιμελητηριών Ισραήλ, με το οποίο
ενδιαφέρεται να εισάγει συγκεκριμένα χημικά προϊόντα.
Παράκληση για την αποστολή απευθείας στην εταιρεία την
εκδήλωσή σχετικού ενδιαφέροντος εκ μέρους των ελληνικών
εταιρειών που μπορούν να προμηθεύσουν τα εν λόγω προϊόντα.
Ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις για
το Ισραήλ, μηνός Οκτωβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +9723-695.13.29 , email: ecocom-telaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, τον
μήνα Οκτώβριο 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-ottawa@mfa.gr
, τηλ: 613 238 6271-2, fax:
6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο οικονομικών
και επιχειρηματικών ειδήσεων Ολλανδίας, Οκτώβριος 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη Ρουμανία μηνός Οκτωβρίου
2020.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocombucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε:
- Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2020 Γραφείου Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου.
- Ετήσια Έκθεση 2019-2020 του Γραφείου Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου για την οικονομία της Σερβίας
και την ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων
Ελλάδας – Σερβίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι (www.agora.mfa.gr ) τηλ. +381113231577,+3811132223-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
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9/11/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΑΙ
ΦΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.2313
317777
9/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΡΑΦΙΩΝ
ΤΥΠΟΥ
DEXION
ΤΗΛ.2313311389

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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12/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
ΥΔΡΟΦΙΛΟΥ
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΩΝ ΤΗΛ.26953 60606

ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

697

12/11/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
60606

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
&
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΤΗΛ.26953

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

698

12/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧ/ΤΩΝ,
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.26953 60606

701

12/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΤΗΛ.26953 60606

704

12/11/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΛ.2310 005859

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

706

16/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

708

16/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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19/11/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΗΛ.2313 300515

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

705

19/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΦΑΞ ΤΗΛ. 2313311220

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

696

20/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΥΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΛ.2313 317537

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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25/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΤΗΛ.210 8916233

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

702

25/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.26953 60606

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

700

703

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΓΑΖΑΣ
ΑΠΛΗΣ

ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ

ΤΗΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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7/12/2020
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΗΛ.2313 323115

707

11/12/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313 317534

•
•

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο
των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και
επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την
πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις
ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου
συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη
διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις
μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις
και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

