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Δελτίο Τύπου ΥΠ.ΟΙΚ.: Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης
εργαζομένων και επιχειρήσεων για την περίοδο Ιουλίου –
Σεπτεμβρίου 2020
Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρούν σε επιπρόσθετα μέτρα
στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την περίοδο
Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη
διαρκή ετοιμότητα της Κυβέρνησης να παρεμβαίνει έγκαιρα και
στοχευμένα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές και
οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.
Τα μέτρα αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Χορήγηση 3ου κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής κατά
τον μήνα Αύγουστο, λαμβάνοντας υπόψη και την πτώση του
τζίρου των επιχειρήσεων τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Σε αυτόν
τον κύκλο θα συμπεριληφθούν και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς
εργαζομένους και χωρίς ταμειακή μηχανή, οι οποίες ανήκουν
στον τουριστικό κλάδο.
2. Επέκταση της πρόβλεψης για επιδότηση 60% των
ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και για τους μήνες Αύγουστο έως Οκτώβριο.
3. Κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2020 για τις επιχειρήσεις που έχουν το μεγαλύτερο
ποσοστό του τζίρου τους κατά το 3ο τρίμηνο του έτους.
Πιο συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα
υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες κατά το 3ο τρίμηνο του 2019
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου
τους, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές δεν θα πληρωθούν
από τις επιχειρήσεις και θα καλυφθούν από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
Το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.
Για τους εργαζομένους όλων των ανωτέρω επιχειρήσεων που
εντάσσονται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, θα καλύπτεται
επίσης το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.
4. Επέκταση της δυνατότητας αναστολής σύμβασης εργασίας
των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
(ξενοδοχεία, εποχικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία), λιανικό
εμπόριο τουριστικών ειδών, καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε
είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς
και τις επιχειρήσεις στους κλάδους των αεροπορικών και
ακτοπλοϊκών μεταφορών και για τους μήνες Αύγουστο και
Σεπτέμβριο.
5. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα:
Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υποκείμενα
σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα
με την πτώση τζίρου που είχαν το 1ο εξάμηνο του 2020 έναντι
του 1ου εξαμήνου του 2019, με βάση την εξής κλίμακα:
Ποσοστό πτώσης τζίρου
Ποσοστό μείωσης της
το 1ο εξάμηνο του 2020,
προκαταβολής φόρου
έναντι του 1ου εξαμήνου
2019
5%-15%
30%
15,1%-25%
50%
25,1%-35%
70%
>35%
100%
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Επίσης, μηδενισμό της προκαταβολής φόρου
λαμβάνουν:
• Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ του τριτογενούς τομέα, οι
οποίες κατά το 3ο τρίμηνο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους.
• Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών
και ακτοπλοϊκών μεταφορών.
Για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δεν
υπόκεινται σε ΦΠΑ, η μείωση της προκαταβολής φόρου
ορίζεται σε 50%.
Το συνολικό κόστος των ανωτέρω μέτρων εκτιμάται σε 3,5 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων 2 δισ. ευρώ είναι επιπρόσθετα αυτών
που είχαν ανακοινωθεί έως σήμερα.
Δείτε
το
Δελτίο
Τύπου
στο
σύνδεσμο:
https://www.minfin.gr/documents/20182/9976964/%CE%94%
CE%A4_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%81%CF
%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B1_%CE%
9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%A3%CF%8
4%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_
030720.pdf/8ccc5429-593b-408f-89b9-d1cd06b4f9c9

9η τροποποίηση
«Επιχειρούμε Έξω»

της

Πρόσκλησης

της

Δράσης

Αποφασίστηκε σύμφωνα με την 9η τροποποίηση της
Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη
Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό», η
κατάργηση της υποχρέωσης των δικαιούχων να έχουν
ολοκληρώσει τη συμμετοχή τους σε μια έκθεση στους
πρώτους 24 μήνες υλοποίησης του έργου, ενώ επεκτείνεται το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των Πράξεων μέχρι την
31/01/2023. Λόγω της ειδικής φύσης της Δράσης που αφορά
σε συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εξωτερικού, η
υλοποίηση της επηρεάζεται σημαντικά από την πανδημική
κρίση COVID19. Με την εν λόγω Απόφαση αναμένεται να
διευκολυνθεί μεγάλος αριθμός δικαιούχων, που έχει ενταχθεί
στη Δράση και να τους επιτρέψει την αναδιοργάνωση των
επιχειρηματικών σχεδίων τους, χωρίς να κινδυνεύσουν με
απένταξη. Δείτε την σχετική απόφαση στο σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/9Η_ΤΡΟΠ_ΕΠΙΧΕΙΡ
ΟΥΜΕ_ΕΞΩ_ΩΥΟΤ46ΜΤΛΡ-ΘΓΚ.pdf

8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη
Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»
Σύμφωνα με την Απόφαση, εντάσσονται επιπλέον 971
επιχειρηματικά σχέδια στη δράση. Ειδικότερα, 1 επιχειρηματικό
σχέδιο αφορά στην 1η περίοδο υποβολών, 43 επιχειρηματικά
σχέδια αφορούν στην 2η περίοδο υποβολών και 927
επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 3η περίοδο υποβολών.
Δείτε τη απόφαση στο σύνδεσμο:
https://www.efepae.gr/files4users/files/ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ%20Β%20
ΚΥΚΛΟΣ/96Ε246ΜΤΛΡ7Χ3%20%208η%20τροπ_%20απ_%20ενταξης.pdf?utm_sourc
e=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_
efepae&utm_term=2020-07-05 .

Ανακοίνωση για τον 31ο πανελλήνιο διαγωνισμό
φιλοτέχνησης σχεδίου κοσμήματος

Μέτρα βελτίωσης του Προσωρινού Πλαισίου για την
περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων

Τον διαγωνισμό, που αποτελεί πλέον ετήσιο θεσμό για
τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας, προκηρύσσουν η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων
Κοσμηματοπωλών
Ωρολογοπωλών
(ΠΟΒΑΚΩ)
σε
συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση ΘεσσαλονίκηςHELEXPO, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και ανάδειξη του
ελληνικού κοσμήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
• Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και
ομάδες μαθητών, έως διμελείς
• Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή / και ομάδες
σχεδιαστών, έως διμελείς
• Επαγγελματίες
σχεδιαστές
κατασκευαστές,
σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες κ.λπ., που
ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το
σχέδιο
και
μπορούν
να
συμμετέχουν
μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.

Κατόπιν της συστηματικής προσπάθειας που κατέβαλε η
Ελλάδα, σε συνεργασία και με άλλα κράτη – μέλη, για την
έμπρακτη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των νεοφυών
επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσχέρειες συνεπεία της έξαρσης του κορονοϊού,
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες, Τρίτη 30
Ιουνίου, η 3η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου
κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση
επέκτασης του Προσωρινού Πλαισίου, το οποίο συνιστά
τη νομική βάση υλοποίησης των δράσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – προγράμματος
επιδότησης επιτοκίου υφιστάμενων επιχειρηματικών
δανείων και Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας - προβλέπεται, εκτός των άλλων,
ότι: Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή για
όσες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και
έχουν κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της
προβληματικής στις 31/12/2019 περιορίζεται πλέον στην
υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε
πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών. Δεν απαιτείται,
συνεπώς, πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του
μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους (σύμφωνα με
το σημείο 15 της νέας τροποποίησης). Επίσης, μετά από
σχετικό ερώτημα που υπέβαλε στην Ε.Ε. το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διευκρινίστηκε επιπλέον ότι
αν μια επιχείρηση -ανεξαρτήτως μεγέθους-, που ήταν
προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019, προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος προς
ενίσχυση και χορήγηση αυτής είναι δυνατό να ενισχυθεί
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου. Το συγκεκριμένο
αποτελεί μια επιπλέον προσθήκη ευελιξίας και
διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκειμένου να
αποκτήσουν πρόσβαση στα παρεχόμενα εργαλεία
ρευστότητας. Επισημαίνεται, τέλος, η δυνατότητα
επιβεβαίωσης της μη προβληματικότητας, για τη δεδομένη
χρονική περίοδο, βάσει των πρόσφατων διαθέσιμων
οικονομικών
καταστάσεων/στοιχείων,
που
έχει
υποχρέωση νόμιμα να τηρεί η επιχείρηση είτε
υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς, ανεξαρτήτως αν έχουν
δημοσιευτεί ή όχι, εφόσον δίνουν τη δυνατότητα
υπολογισμού των απαιτούμενων κατά περίπτωση
μεγεθών. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
https://www.espa.gr/el/pages/NewsFS.aspx?item=122

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεως
συμμετοχής ορίζεται η Τρίτη, 15
Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, ενώ ημέρα αξιολόγησης η
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
Σημειώνεται πως οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό, που
αναφέρονται παρακάτω είναι αναρτημένα σε πίνακα
ανακοινώσεων στα γραφεία της
ΠΟΒΑΚΩ & της ΔΕΘ -HELEXPO και στην επίσημη
ιστοσελίδα της (www.povako.gr & www.helexpo.gr ) καθ’
όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

4ο WEBINAR "Doing Business with the Arab World"
(Jordan - Qatar)
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το τέταρτο
webinar της σειράς “Doing Business with the Arab World”
την 15η Ιουλίου τ.ε. στις 14:00 (τοπική ώρα Ελλάδος), που
θα παρουσιάσει τις αγορές της Ιορδανίας και του Κατάρ.
Τις δύο αραβικές χώρες, με τις εξαιρετικές επιχειρηματικές
και επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε
όλους τους τομείς, θα παρουσιάσουν εκπρόσωποι
ιορδανικών
και
καταρινών
οργανισμών
και
θα
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με το εμπόριο,
προοπτικές για ανάληψη έργων και τη μεταφορά ελληνικής
τεχνογνωσίας προς τις χώρες αυτές. Το webinar μπορούν
να παρακολουθήσουν μέλη και μη-μέλη του ΑραβοΕλληνικού Επιμελητηρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα
συμμετοχής και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες.
Τεχνικές πληροφορίες θα δοθούν στους ενδιαφερομένους
όταν κατοχυρωθεί η συμμετοχή τους. Σημειώνεται πως το
4ο Webinar θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Για τη
φόρμα συμμετοχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNiGjNjC9d0j
LpckowWHF97XjvODArDm3O6mBvE72V7_2gIA/viewform
?vc=0&c=0&w=1 .
Καταληκτική
Ημερομηνία
Υποβολής
Δηλώσεων
Συμμετοχής: Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, στις 14:00.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2729Β/04.07.2020 η απόφαση
ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2729Β/04.07.2020 η απόφαση
ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής
σε
επιχειρήσεις
που
επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο 2020. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας
προκαταβολής
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
«myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του
Ο.Π.Σ.
TAXISnet
της
ΑΑΔΕ
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Οι αιτήσεις
υποβάλλονται έως την 15η Ιουλίου 2020.
Δείτε την απόφαση στο ΦΕΚ.

Έως 20.7.2020 η υποβολή της υπεύθυνης Δήλωσης
Επιχειρήσεων για το Δώρο Πάσχα έτους 2020 για το οποίο
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός

Το Υπουργείο Τουρισμού θεσμοθετεί ταξιδιωτικά
voucher έως 300 ευρώ ανά εργαζόμενο στον ιδιωτικό
τομέα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2273/B14.06.2020 απόφαση του
Υπ.Εργασίας με Αριθμ. 22804/Δ1.7772/2020 με την οποία
τροποποιείται η υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β'3520)
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
ως εξής: Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις»,
αντικαθίσταται η περίπτωση 14.15 ως εξής: «14.15. Σε
εφαρμογή του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30.03.2020
ΠΝΠ (Α'75), του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 2 της
κοινής απόφασης υπ' αρ. 21036/1737/2-6-2020 (Β'2141) για
την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών
Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι
εργοδότες υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1/7/2020 έως
20/7/2020 το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το
οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», δηλώνοντας
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τα στοιχεία της επιχείρησης,
τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN), τα
στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του
επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές
εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές) που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής
σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον
κρατικό προϋπολογισμό». Δείτε την απόφαση σε ΦΕΚ στο
σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xo
uZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfR
JqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZD9Ny78BWG7pxr
HYjBgYJ_lXs0mPQh7x0sgvtyaKls.(Πηγή:
https://www.taxheaven.gr/news, 09.07.2020).

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη
Θεοχάρη, το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο του
φορολογικού νομοσχεδίου, φέρνει προς διαβούλευση και
προς ψήφιση διάταξη, με την οποία θεσμοθετούνται
voucher ύψους έως 300 ευρώ ανά εργαζόμενο σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Άμεσα, για τις
καλοκαιρινές διακοπές του 2020, οι επιχειρηματίες έχουν
πλέον τη δυνατότητα να παρέχουν στους υπαλλήλους τους
εν είδει bonus κουπόνια για τον εσωτερικό τουρισμό. Πολύ
σημαντικό κίνητρο για τη χρήση αυτού του νέου
«εργαλείου» αποτελεί η ταυτόχρονη απαλλαγή από τη
φορολογία εισοδήματος για το έτος 2020 του εκάστοτε
ποσού
που
διατίθεται
υπό
μορφή
voucher.
Κατοχυρώνοντας θεσμικά τα voucher, το ελληνικό κράτος
παρέχει ένα επιπλέον εργαλείο στις επιχειρήσεις, ανάλογο
με την αποζημίωση για σίτιση ή για έξοδα κίνησης, ώστε να
επιβραβεύουν τους εργαζόμενούς τους. Γενικότερα, τα
voucher αξίας έως 300 ευρώ, ενθαρρύνουν εμπράκτως τον
εσωτερικό τουρισμό και ενισχύουν παράλληλα την ελληνική
τουριστική βιομηχανία, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν
οι μεγάλες απώλειες του κλάδου εξαιτίας του COVID-19. Η
θέσπιση της συγκεκριμένης παροχής κρίθηκε αναγκαία για
τη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού, με οφέλη για το
σύνολο των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Με τον
τρόπο αυτό οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
πραγματοποιούν απευθείας μια σημαντική επένδυση στον
εσωτερικό τουρισμό. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ασφαλιστικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών από 1.1.2020. Ηλεκτρονική αίτηση
επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έως και την
Παρασκευή 24/7/2020
Οι νέοι κανόνες εισφοροδότησης για ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους διαμορφώνουν
ένα διαφορετικό πλαίσιο στον χώρο της ασφάλισης. Τώρα οι
μη μισθωτοί διαμορφώνουν το μέλλον τους και μπορούν να
προγραμματίσουν και να διαμορφώσουν την επικουρική
σύνταξη και την εφάπαξ παροχή που θα λάβουν. Μέσω του
νέου εισφοροδοτικού συστήματος:
Αποσυνδέεται
ο
υπολογισμός
των
ασφαλιστικών
εισφορών από τον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό.
Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες αυτές είναι
υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από
υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για
κάθε Κλάδο Ασφάλισης.
Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και
προαιρετικά ασφαλισμένους.
Η
δυνατότητα
επιλογής
ασφαλιστικής
κατηγορίας
ανανεώνεται ετησίως.
Διαμορφώνεται νέο ανώτατο όριο εισφορών.
Από 1.1.2020 δημιουργούνται ασφαλιστικές κατηγορίες, ανά
κλάδο, με συγκεκριμένα ποσά.
Για περισσότερες πληροφορίες για τους νέους κανόνες
εισφοροδότησης δείτε την Εγκύκλιο 30/2020 e-ΕΦΚΑ στον
σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/202007/egk_30_%202020.pdf.
Πιέστε
στον
σύνδεσμο
https://www.idika.org.gr/EteaepServices/ , για να κάνετε την
ηλεκτρονική αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έως
και την Παρασκευή 24/7/2020.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Διαχείριση
κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου

επιβατικού

Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας
(Ο.Σ.Μ.Ε.),ως δικαιούχος φορέας της πράξης «Κατάρτιση
& Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον
Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων
Μεταφορών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ
2014-2020, προσκαλεί 700 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα
απασχόλησης), να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στο κάτωθι εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Διαχείριση επιβατικού κοινού και
οργάνωση μεταφορικού έργου
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
•
Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης διάρκειας 148
ωρών(e-learning)
•
Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
•
Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, σε αντιστοιχία με τα
Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παρακολουθήσουν.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:
Για περισσότερες πληροφορίες (Αναλυτική Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος,
Κριτήρια
Επιλογής
Ωφελουμένων κ.λπ.) επικοινωνήστε στο: 2105226057,
osme.espa@gmail.com ή επισκεφτείτε την πλατφόρμα
υποβολής αιτήσεων της Ομοσπονδίας Συνδικάτων
Μεταφορών Ελλάδος http://katartisi.osme.org.gr/
στην
οποία και μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά
με το πρόγραμμα και να συμπληρώσετε την αίτηση
συμμετοχής σας έως τις 30/07/2020.Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη της Ε.Ε.: 1 δις ευρώ σε
καινοτόμα έργα καθαρών τεχνολογιών
Η Κομισιόν εγκαινίασε την πρώτη πρόσκληση υποβολής
προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, ένα από τα
μεγαλύτερα παγκοσμίως προγράμματα για την επίδειξη
καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του
πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών, από το
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.
Το Ταμείο Καινοτομίας θα χρηματοδοτήσει ρηξικέλευθες
τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις
ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας και τη
δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Θα
δώσει ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη δημιουργώντας
τοπικές θέσεις εργασίας ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις,
ανοίγοντας τον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα και
ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία σε
παγκόσμια κλίμακα.
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε
ότι η ΕΕ θα επενδύσει 1 δισ. ευρώ για έργα που είναι
υποσχόμενα και έτοιμα για την αγορά, όπως το καθαρό
υδρογόνο ή άλλες λύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα για ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως η χαλυβουργία,
η τσιμεντοβιομηχανία και η χημική βιομηχανία. Θα στηριχθεί
επίσης η αποθήκευση ενέργειας, οι λύσεις δικτύων και η
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. “Αυτές οι
μεγάλης κλίμακας επενδύσεις θα βοηθήσουν στην
επανεκκίνηση της οικονομίας της ΕΕ και στη δημιουργία
πράσινης ανάκαμψης που θα μας οδηγήσει στην κλιματική
ουδετερότητα το 2050.”, είπε.
Για την περίοδο 2020-2030 το Ταμείο Καινοτομίας θα διαθέσει
περίπου 10 δισ. ευρώ από τον πλειστηριασμό των
δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, επιπλέον των μη
εκταμιευθέντων εσόδων από τον προκάτοχο του Ταμείου
Καινοτομίας, το πρόγραμμα NER 300.
Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα παράσχει
χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ σε έργα μεγάλης κλίμακας
για καθαρές τεχνολογίες που θα τα βοηθήσουν να
ξεπεράσουν τους κινδύνους που συνδέονται με την εμπορική
εκμετάλλευση και τη μεγάλη κλίμακα επίδειξης. Η στήριξη αυτή
θα βοηθήσει τις νέες τεχνολογίες να φτάσουν στην αγορά. Για
τα υποσχόμενα έργα που δεν είναι ακόμη έτοιμα για την
αγορά, προβλέπεται ξεχωριστός προϋπολογισμός 8 εκατ.
ευρώ για συνδρομή στην ανάπτυξη έργων.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή για έργα σε
επιλέξιμους τομείς από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, την
Ισλανδία και τη Νορβηγία. Τα κονδύλια μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με άλλες πρωτοβουλίες
δημόσιας χρηματοδότησης, όπως κρατικές ενισχύσεις ή άλλα
χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Τα έργα θα
αξιολογούνται ανάλογα με το δυναμικό τους να αποφεύγουν
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το δυναμικό καινοτομίας,
τη χρηματοδοτική και τεχνική ωριμότητα και τις δυνατότητες
κλιμάκωσης και οικονομικής αποδοτικότητας. Η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2020. Οι
αιτήσεις για τα έργα μπορούν να υποβληθούν μέσω της
διαδικτυακής πύλης της ΕΕ για τις χρηματοδοτήσεις και τους
διαγωνισμούς
όπου
είναι
διαθέσιμες
περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τη συνολική διαδικασία.
Ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ: η Επιτροπή επενδύει
1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα καθαρών τεχνολογιών.
Περισσότερες πληροφορίες:
Ιστότοπος
του
Ταμείου
Καινοτομίας
:
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
Ιστότοπος
του
ΙΝΕΑ
(INNOVATION
FUND):
https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund
Διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους
διαγωνισμούς:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/innovfund-lsc-2020-two-stage
Ευρωπαϊκή
Πράσινη
Συμφωνία:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-20192024/european-green-deal_el
Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια
ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη
οικονομία:

Tech Tuesdays Webinars για Εξαγωγείς - Χρήση των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την Προώθηση
Προϊόντων 14.7.2020
Enterprise Greece Invest and Trade: Τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αποτελούν έναν συνεχώς πιο διαδεδομένο τρόπο
επικοινωνίας. Ειδικά στην εποχή του κορωνοϊού όπου οι
φυσικές επαφές των ανθρώπων τείνουν να περιορίζονται, τα
social media είναι ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας,
προβολής και διαφήμισης, στον οποίο έχουν πρόσβαση εν
δυνάμει καταναλωτές από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το
webinar, με τίτλο «Χρήση των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης για την Προώθηση Προϊόντων», θα συζητήσουμε
για τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις διαφορές
ανάμεσα στα πιο διαδεδομένα, αλλά και το πώς αυτά
μπορούν να αποτελέσουν πλατφόρμες προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών. Ακόμη, θα συζητήσουμε με τους
συμμετέχοντες τον σωστό τρόπο χρήσης τους ώστε να
επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην επιχείρηση.
Εγγραφές
στο
σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/422664295147900
8524?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_co
ntent=info%40veth.gov.gr&utm_campaign=Newsletter_9_6_
2020_14_7

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο:
«Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony
Contract», IFB-CO-15038-GMT
Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διαβιβάστηκε το
υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6874/3-7-2020 έγγραφο της
Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά
με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του
ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of NATO Wide Global Mobile
Telephony Contract» IFB- CO-15038-GMT. Σημειώνεται ότι,
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται
πλέον η 21η Σεπτεμβρίου 2020. Δείτε τα σχετικά έγγραφα: 1.
Bidders list IFB-CO-15038-GMT, 2. Book I FB-CO-15038
GMT, 3. Book II FB-CO-15038 GMT, 4. IFB-CO-15038- GMT
Cover Letter, 5. IFB-CO-15038-GMT SSS.

Γιορτή Υποτροφιών START 2020 Bazaar of Ideas:
Shifting Perspectives
Το Bazaar of Ideas είναι μια πλατφόρμα σύνδεσης,
ανταλλαγής και συνεργασίας για τη δημιουργική κοινότητα
της Ελλάδας , που διοργανώνει το Ινστιτούτο Γκαίτε στις 9
και 10 Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη. Η διήμερη
εκδήλωση προσφέρει τον κατάλληλο χώρο ώστε οι
επισκέπτες να γίνουν μέρος μιας διαδραστικής έκθεσης
καθώς και να συμμετάσχουν σε παράλληλες δράσεις. Η
κύρια
έκθεση
περιλαμβάνει
τις
15 καινοτόμες
κοινωνικοπολιτιστικές
πρωτοβουλίες
όπως
αυτές
αναπτύχθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες, δημιουργώντας
πολιτιστική αλλαγή σε τοπικές κοινότητες σε όλη την
Ελλάδα.
Τοποθεσία: Goethe-Institut Thessaloniki, στον κήπο
Εισιτήρια: Δωρεάν είσοδος και εγγραφή σε αυτό το
σύνδεσμο
Γλώσσα εκδήλωσης: αγγλικά
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
www.startgreece.net/events

een.gr το νέο σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προχώρησε στην
αναβάθμιση και ανανέωση του δικτυακού τόπου του
Enterprise Europe Network - Hellas https://www.een.gr/

Εκθέσεις στην Ελλάδα
85η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα:γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία
Πληροφορίες: https://www.helexpo.gr/el
ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: είδη δώρου, είδη καπνιστού, βιβλιοπωλείου,
gadget, είδη party - hobby και εποχιακά είδη.
Πληροφορίες: http://giftshow.gr/
ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: μόδα
Πληροφορίες:
https://www.athensfashiontradeshow.gr/
MOSTRA ROTA
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: εμπορική έκθεση ειδών οικιακής χρήσεως,
ειδών σπιτιού, επίπλων, μικροεπίπλων, υαλικών,
φωτιστικών και εποχιακών ειδών.
Πληροφορίες: http://mostrarota.gr/
6THSEREXPO 2020
Πόλη: Σέρρες
Ημερομηνία: 23-27 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Πολιτισμός,
Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία, Κτηνοτροφία
Πληροφορίες:http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HEALTH
LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: www.chem-ecolink.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια, ανακύκλωση
Πληροφορίες:
Site:
www.plastica-expo.gr
,
τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα (Συνέχεια)
19η ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΗΤΗ
Πόλη: Πασαλιμάνι,Πειραιάς
Ημερομηνία: 11-19 Ιούλιου
Εκθέματα: Εκθέματα: Τοπικά προϊόντα ,προϊόντα
από την Κρήτη
Πληροφορίες: www.buildexpogreece.com
HALFMARATHON
Πόλη: Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Αθήνα
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες: https://halfmarathonexpo.gr/el/,
τηλ: 2102626267 e-mail: info@be-best.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
VIRTUAL TRADE FAIR
Πόλη: Δελχί India Expo Centre and Mark
Ημερομηνία: 13-18 Ιουλίου 2020
Εκθέματα: Εμπορική Έκθεση
Πληροφορίες: www.ihgfdelhifair.in
AGROFOODTECH EUROPE Virtual Exhibithion
Πόλη: Τουρκία
Ημερομηνία: 20-26 Ιουλίου
Πληροφορίες : www.agrofoodtecheurope.com
AGRO 2020
Πόλη: Κίεβο – Ουκρανία
Ημερομηνία: 11-14 Αυγούστου 2020
Εκθέματα: Γεωργία
Πληροφορίες: site: https://agro-expo.com/
YAPRI TURKEY BUILD
Πόλη: Κωνσταντινούπολη – Τουρκία
Ημερομηνία: 24-28 Αυγούστου 2020
Εκθέματα: Κατασκευές - οικοδομικά υλικά
Πληροφορίες:https://10times.com/turkeybuild-istanbul
MAKTEK EURASIA FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη – Τουρκία
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου – 04 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μηχανήματα , τεχνολογία
Πληροφορίες: http://maktekfuari.com/en/
SOLAREX ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 03-09 Σεπτεμβρίου 2020(νέα ημερομηνία)
Εκθέματα: Hλιακές και φωτοβολταϊκές τεχνολογίες
Πληροφορίες:https://solarexistanbul.com/en/
ASIA FRUIT LOGISTIKA
Πόλη: Σιγκαπούρη
Ημερομηνία: 18-20 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες https://www.asiafruitlogistica.com/
Αίτηση συμμετοχής: έως 31 Ιουλίου

SYSKEVASIA
2020,
17Η
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες:www.syskevasia-expo.gr,
τηλ: 2108056209, fax: 2108956209,
e-mail:info3ek@otenet.gr

Ζήτηση συνεργασίας από Ρουμανική Επιχείρηση

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2020
Πόλη: METROPOLITAN EXPO
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Οικοδομή
Πληροφορίες: www.buildexpogreece.com

Η εταιρεία MICONSUM SERV SRL Bd.George Enescu. 44
720247 Suceava, Ρουμανία, που ασχολείται με την
κατασκευή διαφημιστικών μπρελόκ ζητάει συνεργασία
με Ελληνικές επιχειρήσεις. tel: 004 0756458476,
email: miconsumsrl@yahoo.com

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΑΔΑΣ

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσής της από την εδώ
Πρεσβεία της Γεωργίας, μας γνωρίζει ότι η γεωργιανή
εταιρεία LLC New Technology Impex, που παρασκευάζει
χειρουργικές μάσκες με ειδικό προστατευτικό στρώμα, έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες.
Επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των
προδιαγραφών των μασκών.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν
με την γεωργιανή εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες
(τηλ.: + 995 599273534, +995 577 575547, email:
info@faceguard.ge
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για τον Καναδά, με θέμα «Σύνταξη Ετήσιας
Έκθεσης Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας» 2019.
Η εν λόγω έκθεση έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη
του γραφείου <<Agora>>
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/office/844
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, tel: 6132386271-2, fax:
6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσής της από την εδώ
Πρεσβεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, μας γνωρίζει, ότι η
κρατική υπηρεσία για την προώθηση των ξένων επενδύσεων
στη Βοσνία Ερζεγοβίνη προώθησε, μέσω του Υπουργείου
Εξωτερικών της χώρας, το ενδιαφέρον της εταιρείας
Borplastika Eko Ltd για τη σύναψη συνεργασίας σε ετήσια
βάση με διεθνείς προμηθευτές σωλήνων και δεξαμενών από
πολυεστέρα.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία, που εδρεύει στην πόλη
Tuzla, διαθέτει ξένα κεφάλαια.
Επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των
προδιαγραφών των προϊόντων που αναζητά η εν λόγω
εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να
επικοινωνήσουν με την εταιρεία από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη,
για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. +385 31/730-881, fax:
+385 31/732-178, ιστοσελίδα: http://borplastikaeko.ba , email:
bor-plastika@bor-plastika.hr )
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου ,Ιούνιος
2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +20227948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
Η.Α.Ε.
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Ντουμπάϊ – Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα απέστειλε έγγραφο με θέμα: Θεμελιώδης
Μεταρρύθμιση σε καθεστώς ιδιοκτησίας εταιρειώνΕπενδυτικός Νόμος ΗΑΕ-ΑΣ 166.
Προς
πληρέστερη
ενημέρωση,
παραπέμπουμε
σε
Επενδυτικό Οδηγό ΗΑΕ, οποίον έχουμε αναρτήσει σε
διαδικτυακή πύλη AGORA
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71288
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν
να επικοινωνούν με το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της
Ελλάδος στο Ντουμπάϊ- Η.Α.Ε. : Τηλ. 00971 4 2272106 ♦
fax: 00971 4 2272253 ♦ email: ecocom-dubai@mfa.gr , url:
www.agora.mfa.gr
και
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .

ΚΡΟΑΤΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Ειδήσεων για τον Ιουνίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ e-mail: economyzagreb@mfa.gr , τηλ: +385(1) 4835716 &4810 437.
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφο με
θέμα: Σήμανση Προϊόντων στη Ρωσική Ομοσπονδία. Με
βάση τα διατάγματα αρ.235 (24.03.2016) και αρ.787-ρ
(11.08.2016), η ρωσική κυβέρνηση εκκίνησε την πιλοτική
διαδικασία εισαγωγής του Εθνικού Ψηφιακού Συστήματος
Παρακολούθησης και Ανίχνευσης Προϊόντων. Πρόκειται
για την υποχρεωτική και ομοιογενή ηλεκτρονική σήμανση
εγχωρίως παραγόμενων ή εισαγόμενων προϊόντων που
άρχισε το 2019 και θα ολοκληρωθεί το 2024.
(https://chestnyznak.ru/en/ ). Για το κάθε προϊόν θα
δημιουργείται ένας μοναδικός κωδικός, ο οποίος θα
προστατεύεται από ειδική τεχνολογία κρυπτογράφησης,
ώστε να μην μπορεί να παραχαραχθεί. Ο κωδικός αυτός
θα ακολουθεί το προϊόν σε όλα τα στάδια διακίνησής του
στην αγορά. Η έκδοση των κωδικών θα μπορεί να γίνει
μόνο από πιστοποιημένες στο σύστημα επιχειρήσεις,
δηλαδή εγχώριους παραγωγούς ή εισαγωγείς. Ειδικά για
τα εισαγόμενα προϊόντα, υπεύθυνοι για την σήμανση θα
είναι οι εισαγωγείς .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε
Επιχειρηματικό Οδηγό Σερβίας 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Βελιγράδι
τηλ.
+381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocombelgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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13/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
530
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ,
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ ΤΗΛ. 2108916352
13/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΥΨΗΛΗΣ
ΡΟΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ" ΤΗΛ. 2310381080
13/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ"
ΤΗΛ.
2310381080
13/07/2020
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ
ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΕ
ΨΗΦΙΑΚΑ,
"ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ" ΤΗΛ.2695360606
14/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΗΤΟΥ"
ΤΗΛ. 2310381080
14/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ" ΤΗΛ. 2310381080
14/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ,
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.
2695360606
15/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2821082133
16/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
"ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
2020-2021 & 2021-2022" ΤΗΛ.2237350713
17/07/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
12
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΥΛΙΚΟΥ
PROPELLER
BLADE Α/Φ CL-215 ΤΗΛ.2108705013
17/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ" ΤΗΛ. 2313317546
17/07/2020
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΕ
ΨΗΦΙΑΚΟ,
"ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ" ΤΗΛ.2695360606
17/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΣΠΡΙΩΝ-ΡΥΖΙΟΥ-ΕΛΙΩΝ
ΚΑΙ
ΕΙΔΗ
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΗΛ.2237350713
17/07/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΛ. 2695360606
17/07/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
RADAR ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ X-BAND ΤΗΛ.2106551691
20/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΛ.2313317534
20/07/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"
ΤΗΛ.
2313318449

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)

20/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΛ.2310381080
21/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Δ.Ε
ΑΞΙΟΥ
(2020)
ΤΗΛ.
2313300500
23/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΗΛ.2310893402
24/07/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΜΕΑ
ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
(ΕΣΠΑ)
ΤΗΛ.
2313317757
06/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ" ΤΗΛ. 2421351133
10/08/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
4ΟΥ-5ΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ
ΑΡΜΑΤΩΝ
LEO2 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΩΝ" ΤΗΛ.
2103483161
11/08/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ,
Ε/Π
Α/S-332C1
SUPER PUMA ΤΗΛ.2108705010
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3ΗΣ
ΚΑΙ
4ΗΣ
ΥΠΕ
ΤΗΛ.2313 320528
20/08/2020
ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΣΟΘΕ) " ΤΗΛ. 2131374653
31/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΗΛ.
23853 50266
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424 ΓΣΝΘ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

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.

