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Διευκρινίσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας των
καταστημάτων εστίασης

Τελευταία προθεσμία υποβολής ΙΒΑΝ για την έκτακτη
οικονομική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων των 400
ευρώ

Με τη νέα εγκύκλιο Αριθ. Πρωτ. : 52159 - 25-05-2020 που
εκδόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνονται
διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας των
καταστημάτων εστίασης. Υπάρχει αναφορά, μεταξύ άλλων, για τα
καταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε στοές και σχετικά με το
τί νοείται ως ημιυπαίθρια επιφάνεια. Δείτε τη σχετική δημοσίευση,
όπου το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους στον κλάδο της εστίασης και των ποτών στο
σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf .

Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε την τελευταία παράταση
της λειτουργίας της ηλεκτρονικής καταβολής της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης μακροχρόνια ανέργων έως και την
Κυριακή 31 Μαΐου, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους
δικαιούχους που δεν έχουν καταχωρίσει ακόμα στοιχεία
τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον ΟΑΕΔ, να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να τους καταβληθούν τα
400 ευρώ. Από τις 23 Απριλίου μέχρι και τις 24 Μαΐου, που
έληγε η προηγούμενη παράταση της προθεσμίας υποβολής
ΙΒΑΝ, 150.000 (89,3%) από τους συνολικά 168.000
δικαιούχους είχαν IBAN καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ. Οι
18.000 (10,7%) δικαιούχοι που δεν έχουν IBAN
καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να ενημερώσουν τα
στοιχεία τους μέχρι και τις 31 Μαΐου. Εάν δεν προβούν σε
καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ δεν θα καταβληθούν.
Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που απέκτησαν
την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασαν
τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το
διάστημα από 1 Απριλίου 2019 έως και 16 Απριλίου 2020
(12-24,5 μήνες ανεργίας), παρέμειναν άνεργοι έως και τις 16
Απριλίου 2020 και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας
ανεργίας. Η αυτόματη καταβολή των 400 ευρώ στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, γίνεται μετά την
καταχώριση IBAN. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων
πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών. Μόνο οι δικαιούχοι
έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης ΙΒΑΝ μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους
κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet ή με τους κωδικούς
πρόσβασης ΟΑΕΔ στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-semakrokhronia-anergous .

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου
Οικονομικών με τα μέτρα του νέου πακέτου στήριξης της
οικονομίας
Στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών με τα
μέτρα του νέου πακέτου στήριξης της οικονομίας. Mεταξύ άλλων,
προβλέπονται η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% για το
διάστημα από την 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2020 για τα μη
αλκοολούχα ποτά, τα τα εισιτήρια κινηματογράφων, τις υπηρεσίες
μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους, τις υπηρεσίες
διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων. Οι
ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά
τουλάχιστον 40% έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με το
20% επί του 60% των μισθωμάτων που εισέπραξαν. Δείτε την
τροπολογία
στο
σύνδεσμο:
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f82e6-023bb91713a9/11278850.pdf
3η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Ψηφιακό Βήμα»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον
χιλίων οκτακοσίων είκοσι ενός (1821) επιχειρηματικών σχεδίων
στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, με συνολική δημόσια
δαπάνη 24.925.330,96 ευρώ, είκοσι ενός (21) επιχειρηματικών
σχεδίων στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, με συνολική επιλέξιμη
δημόσια δαπάνη 292.440,34 ευρώ, καθώς και οκτώ (8)
επιχειρηματικών σχεδίων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 134.233,79 ευρώ. Με την
Απόφαση αυτή το σύνολο των έργων που έχουν ενταχθεί στην
Δράση ανέρχεται σε 4.724 και η συνολική δημόσια δαπάνη
διαμορφώνεται σε 70.619.887,33 ευρώ.
Δείτε τη σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200520_3h_trop_apof
_ent_bhma.pdf .

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-ΕστίασηΕκπαίδευση»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: ΕμπόριοΕστίαση-Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη
επιπλέον τριακοσίων τριάντα έξι (336) επενδυτικών σχεδίων
δημόσιας δαπάνης 15.089.489,91 ευρώ. Με την τροποποίηση
της Απόφασης τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται σε
χίλια πεντακόσια έντεκα (1.511). Η συνολική δημόσια δαπάνη
διαμορφώνεται σε 61.115.658,55 ευρώ. Δείτε τη σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200522_1h_trop_
apof_ent_erg_epix.pdf .

Σε λειτουργία η εφαρμογή για τη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων - Οντοτήτων
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/eisodima/dilosi-forologiaseisodimatos-nomikon-prosopon-ontotiton .

12η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) τροποποίηση της
Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον είκοσι πέντε
(25) επενδυτικών σχεδίων συνολικής δημόσιας δαπάνης
3.454.160,05 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης
τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα τριακόσια
ογδόντα
(380).
Η
συνολική
δημόσια
δαπάνη
διαμορφώνεται σε 58.071.040,09 ευρώ. Δείτε τη σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200522_12h_tr
op_ent_poiot.pdf .

Διαβούλευση
Τεχνικών
Προδιαγραφών
για
υφασμάτινο κάλυμμα προσώπου (μάσκες κοινότητας)
Η
Διεύθυνση
Έρευνας
Αγοράς
και
Τεχνικών
Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή μας γνωρίζει ότι έχει εκπονήσει
τεχνικές προδιαγραφές για «Υφασμάτινο κάλυμμα
προσώπου (μάσκα κοινότητας)». Οι παραπάνω τεχνικές
προδιαγραφές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ),
www.promitheus.gov.gr
,
στο
πεδίο
"Διαβουλεύσεις" προς δημόσια διαβούλευση με μοναδικό
κωδικό 20DIAB000010107. Η υποβολή σχολίων και οι
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των
τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 26-05-2020
μέχρι τις 9-06-2020 στον ειδικό χώρο που υπάρχει στις
"Διαβουλεύσεις" στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr .
Σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον
τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και
προτάσεις. Στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να
καλύπτουν τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο
προορίζονται, να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη
νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα και τη λειτουργικότητα
των προϊόντων και να προσδίδουν όρους αειφόρου
ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης στις δημόσιες
συμβάσεις. Ταυτόχρονα, στόχος μας είναι να
εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων
και ενίσχυση του υγιή ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη
διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών
διαδικασιών και το αμοιβαίο όφελος Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα.

Παράταση δηλώσεων συμμετοχής και αλλαγή ημερομηνίας
διεξαγωγής του δωρεάν webcast από το ΕΕΔΕΓΕ και την ΕΥ
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΕΕΔΕΓΕ σχετικά με το webcast,
της 27/05/2020, με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της
Κυβερνοασφάλειας και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
στη μετά Covid-19 Ελληνική πραγματικότητα». Η μετάδοση του
webcast αλλάζει ημερομηνία και ώρα και θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 4/6/2020 και ώρα 13:00 κατόπιν πολλών αιτημάτων
συμμετοχής. Το ΕΕΔΕΓΕ, λόγω της αυξημένης χρήσης του
διαδικτύου εν μέσω της πανδημίας, αντιλαμβάνεται την ανάγκη
των επιχειρήσεων για ενημέρωση σε θέματα Κυβερνοασφάλειας
και συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (GDPR). Προς το σκοπό αυτό, πραγματοποιεί μια
δωρεάν διαδικτυακή παρουσίαση (webcast), σε συνεργασία με
την EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΕΥ), με θέμα:
«Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της Κυβερνοασφάλειας και της
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη μετά Covid-19 ελληνική
πραγματικότητα». Κατά τη διάρκεια του webcast θα
προσεγγίσουμε:
1.
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική
κοινότητα στις παραπάνω περιοχές, καθώς και
2.
βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές διαχείρισης των εν
λόγω ζητημάτων
Παράλληλα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όσες
περισσότερες ερωτήσεις τεθούν με σκοπό να στηρίξουμε τις
επιχειρήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατό πιο
αποτελεσματικά σε αυτές τις νέες και απρόσμενες προκλήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες :
Πότε: Πέμπτη 4/6/2020, ώρα 13:00-14:00 μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής, Διάρκεια: 60 λεπτά
Χαιρετισμός: κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου (Πρόεδρος,
ΕΕΔΕΓΕ), Εισηγητές: κ. Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος
(Associate Partner | Υπεύθυνος Υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας,
Προστασίας Δεδομένων και επιλεγμένων υπηρεσιών τεχνολογίας |
ΕΥ), κ. Αντώνης Μπρούμας (Digital Law Manager | Πλατής Αναστασιάδης & Συνεργάτες ΔΕ - ΕΥ Law).
To webcast απευθύνεται σε επιχειρήσεις που κάνουν χρήση
συστημάτων πληροφορικής για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Δήλωση συμμετοχής: Παρακαλούμε πατήστε στο σύνδεσμο:
https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1322517&tp_key=36
06675e0f για να εγγραφείτε δωρεάν. Εφόσον κατοχυρώσετε τη
θέση σας, θα λάβετε επιβεβαίωση στο email που δηλώσατε με link
για να συμμετέχετε στην παρουσίαση. Σε περίπτωση που
αντιμετωπίζετε
προβλήματα
με την
εγγραφή
ή την
παρακολούθηση του webcast, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την
κα
Σωτηρία
Ακριτίδη
(+30
210
2886
668,
sotiria.akritidi@gr.ey.com). Για περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο
Τύπου
ΕΕΔΕΓΕ,
Τ:
212
2543187,
email:
pressoffice@eedege.gr

Παράταση του μαθητικού διαγωνισμού φωτογραφίας με τίτλο: «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΟΡΩΝ».
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. παρατείνει έως και τις 12 Ιουνίου 2020, την υποβολή των φωτογραφιών για τον του Διαγωνισμό Φωτογραφίας
με τίτλο :«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ», που διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά, και
αφορά τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που
δημιουργήθηκαν στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο από την πανδημία, έχουν άμεση σχέση με το θέμα του
διαγωνισμού. Το περιβάλλον και οι 17 Βιώσιμοι Στόχοι είναι επίκαιροι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στόχοι όπως: «Καλή υγεία
και ευημερία», «Ποιοτική εκπαίδευση» «Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες» και η «Δράση για το κλίμα» είναι μερικοί μόνο από τους
στόχους που οι μαθητές – μαθήτριες μπορούν να φωτογραφήσουν.
Δίνοντας και μια νέα διάσταση στο διαγωνισμό, με εμπλουτισμένο τίτλο και νέα ημερομηνία όσοι μαθητές – μαθήτριες θα ήθελαν να
φωτογραφήσουν λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον επιθυμούν, και τη νέα πραγματικότητα, μπορούν να το κάνουν. Νέα ημερομηνία
υποβολής φωτογραφιών: 12 Ιουνίου 2020 . Δεν απαιτείται οι φωτογραφίες να είναι από επισκέψεις σε άλλες περιοχές. Με ασφάλεια
και με υπευθυνότητα οι φωτογραφίες μπορούν να απεικονίζουν στιγμές από τη γειτονιά, τις κοντινές βόλτες, την καθημερινότητα!
Λόγω των ειδικών συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση, και η όλη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων θα
διεξαχθεί χωρίς τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, όπως ήταν σχεδιασμένη εξ αρχής, μέσω διαδικτύου. Αναλυτικές
πληροφορίες παρέχονται στο site της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ .
Πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής στο link
http://www.anatoliki.gr/el/26-anatoliki-ellinika/nea/882-paratasi-tou-mathitikoydiagonismoy-fotografias-me-titlo-to-mellon-pou-theloume-viosimi-diaxeirisi-poron , τηλ επικοινωνίας: 2310 463 930 Νατάσα
Ριζοπούλου & Ευγενία Αθανασιάδου.

Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) 03. - 05.09.2020,
Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών Συσκευών στο Βερολίνο
Το νέο Concept διεξαγωγής και τη νέα ημερομηνία της Διεθνούς
Έκθεσης Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών
Συσκευών, IFA 2020, ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του
Βερολίνου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Μέσα
σε μόλις τρεις μέρες και πιο συγκεκριμένα από τις 3 έως τις 5
Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Έκδοση της IFA 2020
στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου, η οποία θα εμπίπτει στους
περιορισμούς, που επιβλήθηκαν από την πανδημία COVID-19,
δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των
συμμετεχόντων. Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση του Βερολίνου
απαγόρευσε τη διεξαγωγή και εκθέσεων μεγαλύτερων των 5.000
ατόμων μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2020. Για το λόγο αυτό η IFA 2020,
θα είναι κλειστή για το κοινό και στο χώρο, όπου οι εταιρίες θα
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, θα έχουν πρόσβαση μόλις 1.000
άνθρωποι της τεχνολογίας, 800 από αυτούς δημοσιογράφοι, οι
οποίοι θα έχουν λάβει ειδική πρόσκληση από τους διοργανωτές.
Στην IFA 2020 οι βιομηχανίες καταναλωτικών ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών θα έχουν την ιδανική ευκαιρία να
παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους απευθείας στα
ΜΜΕ και κατ’ επέκταση στους καταναλωτές και το εμπόριο. Η
έκθεση έρχεται σε ένα κομβικό σημείο για brands, κατασκευαστές
και για το λιανικό εμπόριο ανά τον κόσμο, λίγο πριν από την πιο
κομβική καταναλωτική περίοδο του χρόνου. Το νέο concept της IFA
2020 θα εστιάζει σε τέσσερις βασικές λειτουργίες της έκθεσης, οι
οποίες είναι:
IFA Global Press Conference - The Global Showcase for Innovation
and Technology:
Το IFA GPC θα φιλοξενήσει περισσότερους από 800
δημοσιογράφους από πάνω από 50 χώρες, οι οποίοι θα καλύψουν
την έκθεση παγκοσμίως και θα δημοσιεύσουν τα τελευταία νέα του
κλάδου.
SHIFT Mobility meets IFA NEXT - The Future of Mobility:
Ο κόσμος των καταναλωτικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών συναντούν τον κόσμο της κίνησης. Πιο συγκεκριμένα το
SHIFT Mobility και η IFA NEXT, θα πραγματοποιηθούν μαζί για
πρώτη φορά, όπου οι εταιρίες θα παρουσιάσουν καινοτόμα
προϊόντα, concepts και λύσεις του κλάδου.
IFA GLOBAL MARKETS:
H IFA GLOBAL MARKETS, η ιδανική πλατφόρμα B2B
συναντήσεων και το σημείο συνάντησης για OEMs και ODMs, που
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της έκθεσης, θα διαθέτει το δικό
του ξεχωριστό χώρο στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου.
IFA Business, Retail & Meeting Lounges:
Η έκθεση παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να
πραγματοποιήσουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους B2B
συναντήσεις, με σκοπό οι εταίροι να κάνουν επανεκκίνηση στην
επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Τα εκθέματα της IFA
αποτελούνται από τους εξής τομείς: Ηλεκτρονικά καταναλωτικά
αγαθά: Audio, Hi-Fi, High End, TV & Video, MP3, Blu-Ray, κινητά,
tablets, media, DVD, ψηφιακή τηλεόραση, καλωδιακή και
δορυφορική τεχνολογία, Λευκές συσκευές: Ψυγεία, πλυντήρια,
κουζίνες, μικροσυσκευές, Multimedia: TV/PC, Internet, Online,
Edutainment, Παιχνίδια, Πληροφορική: Online, Software/Hardware,
Internet, εξοπλισμός Home-Office, Broadcasting: Ψηφιακή
τηλεόραση, Multimedia Broadcasting, Ψηφιακή φωτογράφιση.
Η IFA είναι μια έκθεση, που ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης και
αναπτύσσεται συνεχώς παγκοσμίως. Έτσι, για 5η χρονιά θα
διεξαχθεί στην Κίνα και πιο συγκεκριμένα στη Guangzhou, η CE
China International Brand Show for Consumer Electronics στις 24. –
26.09.2020, μια σύγχρονη πλατφόρμα τεχνολογίας, όπου οι
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα
τους σε υποψήφιους αγοραστές, ώστε να επεκτείνουν την εμπορική
τους δραστηριότητα στις αγορές της Κίνας και γενικότερα της Ασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο
αντιπρόσωπο της Έκθεσης IFA στην Ελλάδα και την Κύπρο,
Αθήνα, τηλ. 210 64 19 037 και Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 32 77 33.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.ifa-berlin.com και
στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.germanfairs.gr .

Online σεμινάρια με θέμα: «Entrepreneurial Mindset
and Crisis Management»
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στο πλαίσιο
συμμετοχής της στο πρόγραμμα Erasmus+ Placement
Opportunities With Entrepreneurial Reach (POWER) και
σε συνεργασία με τις θερμοκοιτίδες New Factory
(Φινλανδία) και Tetuan Valley (Ισπανία) σας
προσκαλούν σε μία σειρά οnline σεμιναρίων με θέμα
«Entrepreneurial Mindset and Crisis Management». Τα
σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές/τριες, μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη start–ups και θα
πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα ως εξής:
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020
•
The start-up roadmap: from idea to launch I
(10.30 - 11-30 CET), Alexander Innovation Zone,
(OK!Thess, Greece)
•
The start-up roadmap: from idea to launch II
(11.30 - 12-30 CET), Alexander Innovation Zone,
(OK!Thess, Greece)
CET*: Ώρα κεντρικής Ευρώπης
Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://www.surveymonkey.de/r/KFJWSGP
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα:
https://www.powerplacements.eu/post/online-sessions-on-entrepreneurialmindset-and-crisis-management
Το POWER στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου,
πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος πρακτικής άσκησης
που επικεντρώνεται πρωτίστως στην τοποθέτηση
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με υψηλά προσόντα σε
θέσεις πρακτικής άσκησης σε Startups με τη βοήθεια
μίας
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
διαχείρισης
τοποθετήσεων.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ερωτήσεις και απαντήσεις
για το θέμα Covid – 19 και την ασφάλεια των
τροφίμων
Ο ΕΦΕΤ μας ενημερώνει για το κείμενο που εξέδωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ρωτήσεις και απαντήσεις για το
θέμα Covid – 19 και την ασφάλεια των τροφίμων. Δείτε το
σχετικό
κείμενο
στο
σύνδεσμο:
http://www.efet.gr/index.php/el/enimerosi/deltiatypou/news-other-cat/item/4921-evropaiki-epitropierotiseis-kai-apantiseis-gia-to-thema-tou-covid-19-kai-tinasfaleia-ton-trofimon

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών μονάδας
φορητού υπολογιστή (Laptop)
H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μας γνωρίζει
ότι εξετάζει το ενδεχόμενο διενέργειας διαγωνισμού για
φορητούς υπολογιστές (Laptop) για τις ανάγκες φορέων
του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών έχει εκπονήσει
τεχνικές
προδιαγραφές
και
διενεργεί
δημόσια
διαβούλευση αυτών για την υποβολή σχολίων,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των
επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός . Η υποβολή
σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι
δυνατή
έως
τις
21/6/2020
στο
ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr , πεδίο «Διαβουλεύσεις»). Σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον
διάλογο, υποβάλλοντας παρατηρήσεις και προτάσεις.

SMART4ALL- 1st OpenCall για πειράματα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
Το SMART4ALL προσκαλεί υποψήφιους για το 1ο Open Call σε Πειράματα
Μεταφοράς Γνώσης. Τα βραβεία αποτελούν μέρος του προγράμματος
SMART4ALL που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Σχετικά με τα Πειράματα Μεταφοράς
Γνώσης (KnowledgeTransferExperiments - KTE). Τα KTEs είναι ένας νέος
τύπος πειραμάτων που επιτρέπουν την παρουσίαση & δοκιμή μικρότερων
έργων ή λιγότερο ώριμων ιδεών και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα εύρεσης
εύφορου εδάφους για ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενός προϊόντος. Τα ΚΤΕs
λειτουργούν ως βραχυπρόθεσμα προγράμματα εκπαίδευσης και μεταφοράς
τεχνογνωσίας (3 μηνών). Τα KTEs είναι μεταξύ δύο διαφορετικών φορέων
από δύο διαφορετικές χώρες: έναν Ακαδημαϊκό/Βιομηχανικό εταίρο που
ενεργεί ως Οργανισμός Αποστολής και έναν Ακαδημαϊκό/Βιομηχανικό εταίρο
που ενεργεί ως Οργανισμός Υποδοχής. Οι προτάσεις των KTEs πρέπει να
στοχεύουν στην ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα σχετικά με υπολογιστικά
συστήματα χαμηλής ενέργειας (Customized Low Energy Computing-CLEC)
για κυβερνοφυσικά συστήματα (Cyber Physical Systems-CPS) και το
διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things-IoT), σε έναν από τους
ακόλουθους τομείς: • Ψηφιοποιημένες μεταφορές,
•Ψηφιοποιημένο
περιβάλλον, • Ψηφιοποιημένη γεωργία, • Ψηφιοποίηση οπουδήποτε.
COVID-19 crisis
Τα Open Calls του SMART4ALL θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις
εφαρμογές CLEC που διευκολύνουν τη διαχείριση κρίσεων COVID-19 και
όλες τις πτυχές της ζωής εστιάζοντας στους τέσσερις κατακόρυφους τομείς:
Ψηφιοποιημένες Μεταφορές, Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον, Ψηφιοποιημένη
Γεωργία και Ψηφιοποίηση Οπουδήποτε. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
καινοτόμες λύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα υποστηρίξουν και την
αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19, οι προτάσεις που αφορούν σε
πειράματα που υπάγονται σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς και
αφορούν καινοτομία για την αντιμετώπιση του COVID-19 θα αξιολογηθούν
θετικά. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οι
υποβολές σχετικές με την αντιμετώπιση τρεχόντων και μελλοντικών
προβλημάτων που προκύπτουν από την κρίση COVID-19 θα λάβουν 1
επιπλέον βαθμό στη συνολική βαθμολογία αξιολόγησής τους.. Ποιος μπορεί
να υποβάλει αίτηση; Οι κοινοπραξίες πρέπει να περιλαμβάνουν τον
ακόλουθο τύπο αιτούντων: • Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά ιδρύματα, • ΜΜΕ
και ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες, • Πάροχοι τεχνολογίας γενικά. Οι
προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε από τους
προαναφερθέντες τύπους φορέων, αλλά η συμμετοχή, τουλάχιστον, μιας
ΜΜΕ/Ελαφρώς μεγαλύτερης εταιρείας είναι υποχρεωτική και πρέπει να
ηγείται του σχήματος. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι διασυνοριακές, με
συμμετοχή τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων φορέων από δύο διαφορετικά
κράτη μέλη της ΕΕ ή διασυνδεδεμένες χώρες. Όλοι οι φορείς που
συμμετέχουν πρέπει να έχουν έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε
διασυνδεδεμένες χώρες. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες
ΔΕΝ μπορούν να συμπεριλάβουν εταίρους του έργουSMART4ALL. Ποια
είναι τα οφέλη;
• Οικονομική υποστήριξη έως και 8.000 €, • Δημιουργία νέων συνεργασιών,
• Υποστήριξη επιχειρηματική, σε θέματα ηθικής, τεχνολογική, χρηματοδοτική
από διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, •Συμμετοχή σε
καινοτόμες υπηρεσίες καθοδήγησης.. Πώς να υποβάλλετε; Ο Οδηγός
Υποβολής και συχνές ερωτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα του
SMART4ALL ApplicationKit (https://smart4all-project.eu/opencalls-applynow) . Η προθεσμία υποβολής προτάσεων KTE είναι στις 15 Ιουλίου 2020
στις 14:00, ώρα Ελλάδος. AboutSMART4ALLproject. Το SMART4ALL
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ και στοχεύει στη
δημιουργία ενός Digital Innovation Hub σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 25 εταίρων από 16 χώρες, αλλά στοχεύει να
προσεγγίσει περισσότερες. Το SMART4ALL Digital Innovation Hub
αναπτύσσει ικανότητες μεταξύ Ευρωπαίων ενδιαφερομένων μερών μέσω
της ανάπτυξης αυτόνομων, διασυνοριακών πειραμάτων που μεταφέρουν
γνώσεις και τεχνολογία μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Βιομηχανίας. Το
έργο στοχεύει σε κυβερνοφυσικά συστήματα, σε υπολογιστικά συστήματα
χαμηλής ενέργειας και στο Διαδίκτυο-των-Πραγμάτων συνδυάζοντας ένα
σύνολο μοναδικών χαρακτηριστικών κάτω από ένα κοινό όραμα με
διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές και διαφορετικούς τομείς εφαρμογών. Μπορείτε να εγγραφείτε στο
newsletter του SMART4ALL (https://smart4all-project.eu/newsletter ) για
περισσότερα νέα & ανακοινώσεις του έργου. Όλοι οι περιφερειακοί & εθνικοί
οργανισμοί που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα επόμενα Open Calls
θα πρέπει να επισκέπτονται τον ιστότοπο http://www.smart4all-project.eu ή
να
ακολουθούν
το
έργο
στα
social
media:
https://www.linkedin.com/groups/12369183/, https://twitter.com/smart_4all,
https://www.facebook.com/SMART4ALL.Project/ .

Παράταση
προθεσμίας
ασφαλιστικών
εισφορών επιχειρήσεων Απριλίου 2020 Ποιοι
ΚΑΔ
προστέθηκαν
και
ποιοι
αφαιρέθηκαν
Με
την
Απόφαση
Αριθμ.
Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576//25.05.2020 (ΦΕΚ Β΄
2029/28.05.2020) Tροποποιήθηκε η Κοινή
υπουργική
απόφαση
Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/07.05.2020 με την οποία
δόθηκε παράταση έως 30.11.2020 για την
καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
μηνός Απριλίου 2020 απαιτητών έως 31-052020.Με την τροποποίηση που επήλθε
διαγράφηκε η σχετική παράγραφος που
προέβλεπε ότι η παράταση αφορά τις
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο
κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την
20-03-2020
κωδικού
δευτερεύουσας
δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους
στους
Πίνακες
Κωδικών
Αριθμών
Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.)
των
αριθμ.
Α.1053/2020 (Β' 949) και Α.1054/2020 (Β' 950)
υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν. Με τη
νέα παράγραφο προβλέπεται ότι στις διατάξεις
της
σχετικής
απόφασης
υπάγονται
οι
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο
κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την
20.03.2020
κωδικού
δευτερεύουσας
δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο
συνημμένο πίνακα που προστέθηκε.
Οι
επιπλέον δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) σε σχέση με
τις αναφερόμενες στις αποφάσεις Α.1053/2020
και Α.1054/2020 για τις οποίες ισχύει και γι
αυτές η παράταση των ασφαλιστικών εισφορών
(εφόσον ισχύουν και οι λοιπές προϋποθέσεις
της
Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/07.05.2020).
Περισσότερες
πληροφορίες:
Taxheaven:
https://www.taxheaven.gr/news/49116/paratashprooesmias-asfalistikwn-eisforwn-epixeirhsewnaprilioy-2020-poioi-kad-prosteohkan-kai-poioiafaireohkan . Δείτε την απόφαση σε μορφή
ΦΕΚ.

Δημοσιεύθηκαν
τα
νέα
κριτήρια
χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης
η τροποποίηση με θέμα: «Τροποποίηση της
αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 (Β΄ 2600) κοινής
υπουργικής
απόφασης
«Κριτήρια
χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων». Οι
διατάξεις της τροποποίησης, όπως αναφέρεται
σε ανάρτηση της γενικής γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας, έχουν εφαρμογή για τις
δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας των επιχειρήσεων του φορολογικού
έτους 2018 και εντεύθεν.
Δείτε το ΦΕΚ με την τροποποίηση στο
σύνδεσμο:
http://www.gsrt.gr/News/Files/New122380/FEK_
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΚΥΑ_ΚΡΙΤΗΡΙΑ%20ΧΑΡΑΚΤ
ΗΡΙΣΜΟΥ%20Ε&Α.pdf
. (Πηγή: EBEA eNewsletter|29.5.20).

COVID-19: Οδηγός για τη βιομηχανία τροφίμων
Toν
«Οδηγό
για
τη
Βιομηχανία
Τροφίμων»
(https://www.efet.gr/files/odigos_biomixania_trofimon.pdf
)
εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε
συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
(ΣΕΒΤ), με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών
υπό το πρίσμα της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί
από τον ιό SARS-CoV-2. Όπως επισημαίνει ο ΕΦΕΤ σε σχετική
ανακοίνωση (https://www.efet.gr/index.php/el/enimerosi/deltiatypou/news-other-cat/item/4935-covid-19-odigos-gia-tiviomixania-trofimon , η βιομηχανία τροφίμων δεν ανέστειλε τη
λειτουργία της και έχοντας δομημένα και ιδιαιτέρως
ανεπτυγμένα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
(ΣΔΑΤ) πρέπει να αντιμετωπίσει τον ιό SARS-CoV-2, μέσω της
ανάπτυξης και εφαρμογής νέων μέτρων ελέγχου ή/και της
τροποποίησης των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται. Η επιλογή
και η ένταση εφαρμογής των μέτρων αυτών μπορεί να
παρουσιάζουν διαφοροποίηση μεταξύ επιχειρήσεων ή
διαφορετικών μονάδων μιας επιχείρησης και θα πρέπει να
βασίζονται σε κριτήρια λειτουργικών χαρακτηριστικών και
επικινδυνότητας μετάδοσης του ιού.(Πηγή: EBEA eNewsletter|29.5.20).

ICC HLELLAS Webinar on Arbitration – Διαιτησία
Το ICC HLELLAS σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο πρώτο
Webinar της Επιτροπής Διαιτησίας του ICC Ελλάς με θέμα:
Κατασκευαστική Διαιτησία – Προσωρινή και Κατεπείγουσα
Προστασία στην Περίοδο του Covid-19. Το σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στις
4 μ.μ. Το
Webinar θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και θα
ακολουθήσει συζήτηση και δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων
στους ομιλητές. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για τη συμμετοχή
σας ανατρέξτε στο σύνδεσμο: https://www.etickets.iccwbo.gr/

Virtual 14ο Διεθνές Συμπόσιο HVAC & R Τεχνολογίες
O Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβεία 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 για το Συμπόσιο
Virtual 14ο Διεθνές HVAC & R Τεχνολογίες, που θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ 1 έως 4 Ιουνίου 2020 και θα μεταδοθεί
ζωντανά σε όλο τον κόσμο ξεκινώντας από 13.00pm τουρκική
ώρα (GMT +3) κάθε ημέρα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δείτε
στο πρόγραμμα του Συμποσίου.

Eπαναλειτουργούν από 1η Ιουνίου Κυριακάτικες αγορές και
εμποροπανηγύρεις
Επαναλειτουργούν από 1η Ιουνίου οι Κυριακάτικες αγορές, οι
εμποροπανηγύρεις και λοιπές αγορές του άρθρου 38 του νόμου
4497/17. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στο twitter, «...κατόπιν έγκρισης της ειδικής
επιτροπής επιστημόνων και με εφαρμογή των αυστηρών
κανόνων λειτουργίας που ισχύουν για τις λαϊκές αγορές
επανεκκινούν από 1/6 οι Κυριακάτικες αγορές, οι
εμποροπανηγύρεις και λοιπές αγορές του άρθρου 38 του νόμου
4497/17».

2ο WEBINAR "Doing Business with the Arab World"
(Tunisia - Saudi Arabia - United Arab Emirates)
Σε συνέχεια της επιτυχίας του πρώτου διαδικτυακού
σεμιναρίου που παρουσίασε τις αγορές της Αιγύπτου και του
Ιράκ, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το
δεύτερο σε σειρά webinar “Doing Business with the Arab
World” στις 17 Ιουνίου τ.ε. στις 14:00 (τοπική ώρα Ελλάδος),
και θα παρουσιάσει τις αγορές της Τυνησίας, της Σαουδικής
Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι τρεις εν
λόγω αραβικές χώρες διαθέτουν μεγάλες και δυναμικές
αγορές και προσφέρουν εξαιρετικές επιχειρηματικές και
επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε όλους
τους τομείς. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν εξ αποστάσεως από
τους Έλληνες Συμβούλους Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων στις αντίστοιχες χώρες: τον κ. Γεώργιο
Σακουφάκη από την Τυνησία, τον κ. Νικόλαο Θωμόπουλο
από την Σαουδική Αραβία και την κα Μαρία Κωστοπούλου
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το webinar μπορούν να
παρακολουθήσουν μέλη και μη-μέλη του Επιμελητηρίου. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα
συμμετοχής και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες. Η
διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική
γλώσσα και τεχνικές πληροφορίες θα δοθούν στους
ενδιαφερομένους όταν κατοχυρωθεί η συμμετοχή τους. Για
τη φόρμα συμμετοχής ανατρέξτε στο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd72HqrWafFN
MhIipiliuEkZuLNmY2IKKCxggA9YwLzqY2fIA/viewform?vc=0
&c=0&w=1 . Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δηλώσεων
Συμμετοχής: Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020.

Eco Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair οριστική αναβολή για το 2021
Η RECO EXPORTS (τηλ. 2312315310) με έγγραφο που
έστειλε στο ΒΕΘ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ανακοίνωσε
την οριστική αναβολή της Διεθνούς Έκθεσης Eco Life
Scandinavia & Nordic Organic Food Fair, η οποία θα
πραγματοποιούταν στις 11-12 Νοεμβρίου 2020. Όπως
αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή: Σε αυτήν την εξαιρετικά
δύσκολη κατάσταση για όλη την ανθρωπότητα, η συνείδηση
και η ηθική της διοργανώτριας εταιρείας Diversified
Communications επίταξε την οριστική αναβολή της έκθεσης
για τον Νοέμβριο του 2021. Παρότι ο κλάδος των βιολογικών
και φυσικών τροφίμων και ποτών βιώνει μια πρωτοφανή
αύξηση ζήτησης και κατανάλωσης, με την Σκανδιναβία να
ηγείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι παράγοντες που
καθορίζουν την επιτυχία μιας εμπορικής έκθεσης
παραμένουν εξαιρετικά αστάθμητοι και ευμετάβλητοι. Οι
απορίες και τα ερωτήματα που σχετίζονται με την
δυνατότητα ενός ταξιδιού, την υγιεινή, την διαθεσιμότητα
καταλυμάτων, τον περιορισμό συναθροίσεων και την γενική
κατάσταση που θα επικρατεί ανά χώρα αφήνουν πολλά κενά
και μεγάλη ανασφάλεια. Επιπλέον, οι εμπορικές εκθέσεις
Τροφίμων & Ποτών ήταν και θα είναι πάντα εκδηλώσεις των
αισθήσεων, των γεύσεων και των επαφών και η
οποιαδήποτε "αλλοίωση" τους δεν θα είχε το ίδιο
αποτέλεσμα για τους εκθέτες και για τους επισκέπτες, ενώ
αντίθετα η επένδυση θα παρέμενε ίδια ή και μεγαλύτερη από
παλαιότερα. Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η έκθεση για
τον ελληνικό Αγροδιατροφικό τομέα, λυπούμαστε που
απογοητεύουμε τις δεκάδες εταιρείες που εξέφρασαν
ενδιαφέρον να παραστούν, ακόμα και κάτω από αυτές τις
αντίξοες συνθήκες. Η ασφάλεια όμως και η επιτυχία των
εκθετών είναι το βασικό μας μέλημα και είμαστε σίγουροι ότι
όλοι μας θα ξεπεράσουμε γρήγορα τις δυσκολίες αυτές που
αντιμετωπίσουμε και θα βγούμε ακόμη πιο δυνατοί και
αλώβητοι. Σας ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία, σας
ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και ανανεώνουμε το
ραντεβού μας για τον επόμενο Νοέμβριο στο Malmö, με
πολλές νέες δράσεις, γεγονότα και επιχειρηματικές
συναντήσεις.

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:
- Ενημερωτικό δελτίο Νο. 44, Μάϊος 2020, με

ειδήσεις

οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
- Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο Νο 19, με θέμα: Νέες αποφάσεις
για τα ισχύοντα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Ανακοίνωση
Π/Θ Βόρειας Μακεδονίας για άνοιγμα των συνόρων στα μέσα
Ιουνίου
- Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο Νο 20, με θέμα: Διευκρινίσεις
σχετικά με την είσοδο επενδυτών και επιχειρηματιών στη Βόρεια
Μακεδονία,

σύμφωνα

με

σχετική

εγκύκλιο

Υπουργείου

Εξωτερικών της χώρας.
- Εκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο Νο21 με θέμα: Νέες διευκρινίσεις
σχετικά με την είσοδο επενδυτών και επιχειρηματιών στη Βόρεια

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Έγγραφο με θέμα: Στροφή του ισπανικού τουρισμού προς
την ύπαιθρο λόγω πανδημίας.
-Έγγραφο με θέμα: Αύξηση των ποσοστών ιδιοκτησίας
ακινήτων από αλλοδαπούς στην Ισπανία.
-Έγγραφο με θέμα: Τα πρώτα στοιχεία του πακέτου
οικονομικής βοήθειας της ισπανικής Κυβέρνησης
-Έγγραφο με θέμα: Μέτρα στήριξης εισερχόμενου
γερμανικού τουρισμού τους από τις Βαλεαρίδες
και Κανάριες Νήσους. Σχέδιο αποτροπής επίσκεψης
Γερμανών τουριστών σε ελληνικά και άλλα νησιά.
-Έγγραφο με θέμα: Μείωση του μεριδίου αγοράς ιδιωτικών
ετικετών ελαιόλαδου στην Ισπανία
εξαιτίας των χαμηλών τιμών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

Μακεδονία.
Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο Νο22 με θέμα: Άρση της

ΚΑΝΑΔΑΣ

απαγόρευσης κυκλοφορίας και άλλων περιοριστικών μέτρων.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

Πρεσβείας

επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας

ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Διαδικτυακό Σεμινάριο με

στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr

τίτλο: Αναζήτηση εμπορικού εταίρου στον Καναδά (11

ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Ιουνίου 2020). Σύμφωνα με πληροφόρηση από την στην

της

Ελλάδας

στην

Οττάβα,

απέστειλε

Οττάβα Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς
και από τη διοργανώτρια εταιρεία «Development Solutions»

ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ

που εδρεύει στη Γαλλία, πρόκειται να διεξαχθεί διαδικτυακό
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού

σεμινάριο (webinar) σχετικά με την Συμφωνία CETA, με

Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, μας διαβίβασε την

τίτλο «How to find a business partner in Canada». Στόχος

παρουσίαση που πραγματοποίησαν τα στελέχη της εταιρείας

είναι η ενημέρωση των ευρωπαϊκών εταιρειών. Η εν λόγω

Nexdigm, στο webinar που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο

δράση εντάσσεται στο λεγόμενο «CETA Programme»

του Ιλινόι την Παρασκευή 15 Μαΐου με πάνελ από στελέχη της

(https://www.clustercollaboration.eu/news/market-access-

εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Nexdigm και συγκεκριμένα

support-eu-business-canada-underceta

τους Marc Lessem, Senior Executive Director, Satish Sawant,

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει

Director, Supply Chain, και Steven Younts, Senior Global

σχεδιαστεί για την υποστήριξη της πρόσβασης των

To webinar, το οποίο παρακολούθησε ο

ευρωπαϊκών εταιρειών στον Καναδά, μέσω διαδικτυακών

Business Adviser.

),

το

οποίο

Δημήτρης

σεμιναρίων, εκπόνησης τομεακών οδηγών επιχειρείν και

διοίκησης

διοργάνωσης λοιπών δράσεων. Το εν θέματι Σεμινάριο θα

επιχειρήσεων, όπου από πλευράς ομιλητών, εκτέθηκαν οι

λάβει χώρα στις 11 Ιουνίου 2020 στις 10:00 EST/16:00

κίνδυνοι στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας της

CET. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο

επιχείρησης και τα εργαλεία που έχουν οι μάνατζερ για την

σύνδεσμο:

αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Για διευκρινίσεις είναι στην

https://register.gotowebinar.com/register/450300849699036

διάθεση σας και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο γραφείου +1 312 335

5709 . Επισυνάπτονται σχετικά

3915 εσωτ. 817 (ώρες Ελλάδας 7 το απόγευμα έως 1 το πρωί) ή

έντυπα. « Θέση σε ισχύ νέων κανόνων ασφαλείας τροφίμων

στο κινητό +1 773 580 6730 (ώρες Ελλάδας 7 το απόγευμα έως

(SFCR) στον Καναδά», τον μήνα Ιανουάριο 2019. Για

7 το πρωί). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι

περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ

επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της

της Ελλάδας στο Σικάγο (http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312)

Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr

Προϊστάμενος

του

Πετρόπουλος,

είχε

867-0464,

φαξ:

Γραφείου
τον

(312)

ΟΕΥ

χαρακτήρα

867-3824,

Σικάγο
σεμιναρίου

e-mail:

ecocom-

chicago@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

ecocom-ottawa@mfa.gr

), email:

, τηλ: 613 238 6271-2, fax:

6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

24/06/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΛ.
2313 300520
4/06/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2421351133
11/06/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2410
993505
11/06/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 2313 300515
18/06/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
9 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΗΛ. 2313 317254
22/06/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 23853 50266
"29/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΛ. 2462 350311
"06\07/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ "" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 210 3483145
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ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

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.

