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Στο 1,15 δισ. οι πόροι του αναπτυξιακού.
Διπλασιάζονται οι ενισχύσεις για «Γενική
Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και
Μικρές Επιχειρήσεις»
Στο 1,15 δις. θα ανέλθουν συνολικά οι πόροι που
θα διατεθούν για την ενίσχυση επενδυτικών
σχεδίων τα οποία θα υπαχθούν στα καθεστώτα του
αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/2016) το τρέχον έτος.
Το συγκεκριμένο ποσό που θα διατεθεί είτε με τη
μορφή των επιχορηγήσεων η της φορολογικής
απαλλαγής αφορά δυο εκ των τριών ενεργών
καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου είναι
σημαντικά υψηλότερο από την αρχική πρόβλεψη
που όριζε ως «πλαφόν» ενισχύσεων για το 2020 τα
650 εκατ. Ευρώ.
Το ποσό του 1,150 δις. ευρώ «δεσμεύεται» από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με
κοινή απόφαση (ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 3219
3/8/2020) που υπογράφεται από τον υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη και
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη.
Το παραπάνω ποσό θα «μοιραστεί» στα
επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα τρία
ενεργά καθεστώτα-προγράμματα του αναπτυξιακού
νόμου και συγκεκριμένα στα καθεστώτα «Γενική
Επιχειρηματικότητα» , «Επιχειρηματικότητα Πολύ
Μικρών
και
Μικρών
Επιχειρήσεων»
και
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Δείτε το
ΦΕΚ.
(ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 19.08.2020).
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Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις άνω των 500.000 ευρώ
στον πρωτογενή τομέα με κοινή απόφαση των Υπουργών,
Μάκη Βορίδη και Άδωνι Γεωργιάδη
Δελτίο Τύπου ΥΠΑΑΤ : Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας με γνώμονα την παροχή κινήτρων
για την ενίσχυση των επενδύσεων στην πρωτογενή παραγωγή
υπέγραψαν από κοινού Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την
οποία καθορίζονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που
ενισχύονται. Στη συγκεκριμένη απόφαση εμπίπτουν επενδυτικά
σχέδια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και
μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
πρωτογενή τομέα της γεωργικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής, τα οποία δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς
ενισχύσεων που ορίζει ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 και
των οποίων το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό
σχέδιο και ανά επιχείρηση, υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €). Επισημαίνεται ότι τα
επενδυτικά σχέδια μπορούν να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας
μονάδας, είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, είτε σε
εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενης
μονάδας. Συγκεκριμένα, στο καθεστώς ενισχύσεων μπορούν να
υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής στους ακόλουθους τομείς: Στον τομέα φυτικής
παραγωγής, στον οποίο περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις όλων
των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής
(συμβατικής, βιολογικής και πιστοποιημένης). Στον τομέα
ζωικής παραγωγής στον οποίο περιλαμβάνονται βοοτροφικές,
αιγοπροβατοτροφικές, χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές
μονάδες. Με την ιδιαιτέρως σημαντική αυτή απόφαση
επιδιώκεται η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της
βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως μέσω της
μείωσης του κόστους παραγωγής, καθώς και η δημιουργία ή
βελτίωση των υποδομών προκειμένου να δοθεί ώθηση στην
ανάπτυξη, στην προσαρμογή και στον εκσυγχρονισμό της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

myAADElive: Απόδοση ΑΦΜ και έναρξη εργασιών μέσω βιντεοκλήσης
Με τη νέα απόφαση Α 1188/2020 της ΑΑΔΕ τροποποιείται η ΠΟΛ.1006/2013 «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας» ως ακολούθως: Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΟΛ 1006/2013 αντικαθίσταται και μετά
από αυτό προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Οι δηλώσεις της παρούσας, συμπληρώνονται και υποβάλλονται εις απλούν,
από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του με την επίδειξή του, κατά περίπτωση, στοιχείου ταυτότητας στον
υπάλληλο του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλονται με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπάλληλο του Τμήματος ΙΓ - Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), εφόσον ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, επιλέξει την
εγγραφή ή και έναρξη στο φορολογικό Μητρώο με τη διαδικασία αυτή. Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο που επιλέγει
την υπηρεσία myAADElive για να λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή να προβεί σε Έναρξη Εργασιών, επικοινωνεί με τη
Φορολογική Διοίκηση κατόπιν ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη
διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.». Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.taxheaven.gr/news/50222/myaadelive-apodosh-afm-kai-enarxh-ergasiwn-mesw-binteoklhshs .

Προπληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός
Σεπτεμβρίου 2020
Δελτίου Τύπου του ΕΦΚΑ: Στο πλαίσιο της εφαρμογής του
μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και
επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ
αποφάσισε στη συνεδρίαση της 30ής Ιουλίου 2020 το
ακόλουθο πρόγραμμα προπληρωμής των κύριων και
επικουρικών συντάξεων:
ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Στις 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν
οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7,
9.
Στις 26 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη θα καταβληθούν
οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6,
8.
Στις 27 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη θα καταβληθούν
οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή
των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
Στις 28
Αυγούστου
2020,
ημέρα
Παρασκευή θα
καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου,
του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

«Ένεση» 603 εκατ. Ευρώ στα κονδύλια του ΤΕΠΙΧ 2
Με επιπλέον κονδύλια της τάξεως των 603 εκατ. «προικίζει»
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το ΤΕΧΙΠ 2, ώστε
να καλυφτεί το ποσό που απαιτείται από πλευράς Ελληνικής
αναπτυξιακής Τράπεζας για τη χορήγηση των δανείων
κεφαλαίου κίνησης με διετή επιδότηση κατά 100% του
επιτοκίου. Η αύξηση των κονδυλίων του Ταμείου «έρχεται» με
απόφαση του υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη ,με την οποία
τροποποιείται η ιδρυματική πράξη του 2016 και οι πόροι του
ΤΕΧΙΠ φτάνουν στο 1δις ευρώ .Η βασικότερη πτυχή της εν
λόγω απόφασης είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση
και επιπλέον δανείων κεφαλαίου κίνησης που έχει ήδη
εγκριθεί, αλλά ελλείψει πόρων δεν έχουν φτάσει στα «χέρια»
των δικαιούχων. Ειδικότερα, δεσμεύονται 180 εκατ. Ευρώ
ώστε με τη συμμετοχή των τραπεζών να εκταμιευθούν νέα
δάνεια ύψους τουλάχιστον 800 εκ. απο τα 180 εκατ. Τα 45 θα
διατεθούν για δάνεια, ενώ τα υπόλοιπα 135 για επιδότηση
επιτοκίου. Υπογραμμίζεται ότι στον «νέο γύρο» εκταμιεύσεων
το ποσοστό συνεπένδυσης αλλάζει δραστικά στο 5% για την
ΕΑΤ και 95% για τις τράπεζες .Η μετατροπή αυτή οφείλεται στο
ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στα δημόσια ταμεία. Στο
πλαίσιο του ΤΕΧΙΠ 2 έχει εγκριθεί η δανειοδότηση 12,900
επιχειρήσεων και το απαιτούμενο συνολικό ποσό ανέρχεται
στα 2,6 δις. Ωστόσο ,θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι δεν
πρόκειται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων,
καθώς οι επιπλέον πόροι θα καλύψουν χορηγήσεις που έχουν
ήδη εγκριθεί. Παράλληλα με την αύξηση των πόρων του
ΤΕΧΙΠ2 ,ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψαν
τροποποίηση της Συμφωνίας χρηματοδότησης του Ταμείου
Χαρτοφυλακίου «Jeremie» η οποία προβλέπει στην Ελλάδα,
την αξιοποίηση πόρων που επιστρέφουν από τον εν λόγω
πρόγραμμα . Η πρώτη δράση που θα υλοποιηθεί , στο πλαίσιο
της νέας συμφωνίας ,είναι ένα Ταμείο Συνεπενδύσεων με
Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Business angel’s co-investment
fund) μέσω του οποίου θα υποστηριχθούν ιδέες και έργα σε
εξαιρετικά πρώιμη φάση προκειμένου αυτά να ωριμάσουν σε
επιχειρηματικά πλάνα που θα προσελκύσουν στη συνέχεια το
ενδιαφερον
λοιπών
θεσμικών
επενδυτών.Η
σχετική
πρόσκληση αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου.
(ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 21.08.2020).

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 19/2020 για
την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την
ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον
μήνα Ιούνιο 2020.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3460/19.8.2020 η με
Αριθμ. ΓΔΟΥ 199/18.08.2020 απόφαση με θέμα:
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούνιο
2020. Δείτε την απόφαση σε μορφή ΦΕΚ.

Πιστοποίηση Halal για προϊόντα κρέατος και
πουλερικών στη Σ. Αραβία
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν ενημέρωσης που
έλαβε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ,
μας γνωρίζει ότι η αρμόδια Αρχή Τροφίμων και
Φαρμάκων της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Food
and Drug Authority) ανακοίνωσε ότι θα απαιτείται
έκδοση πιστοποίησης Halal για όλα τα εισαγόμενα
προϊόντα κρέατος και πουλερικών στη χώρα.
Ειδικότερα, η πιστοποίηση θα εκδίδεται από
εξουσιοδοτημένους - στη χώρα προέλευσης φορείς, διαπιστευμένους στο “Halal Center” της ως
άνω Αρχής. (Επισυνάπτεται λίστα με τους εν λόγω
φορείς.) Ημερομηνία έναρξης της νέας ρύθμισης
ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2020 για όσες χώρες
διαθέτουν αναγνωρισμένους φορείς για την έκδοση
σχετικών πιστοποιήσεων, και η 1η Μαρτίου 2021
για τις χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχους
φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την πιστοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς
μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το κέντρο
Halal στην ηλ. διεύθυνση: halal@sfda.gov.sa .

Πληρώνονται οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού
για Ιούνιο-Ιούλιο
Σήμερα
Παρασκευή
21
Αυγούστου
πραγματοποιείται η επόμενη πληρωμή της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους έως 534 ευρώ
σε 55.092 εργαζόμενους που είτε υπέβαλαν
μονομερή υπεύθυνη δήλωση είτε τέθηκαν σε
αναστολή από τους εργοδότες τους. Τα ποσά των
αποζημιώσεων που καταβάλλονται τώρα αφορούν
αναστολές Ιουνίου και Ιουλίου. Στην ίδια πληρωμή
συμπεριλαμβάνονται και 1.366 εργαζόμενοι που
είχαν ενταχθεί το 15ήμερο 15 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου
στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» από τους εργοδότες
τους και θα εξοφληθούν τώρα την οικονομική
ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, δηλαδή το 60%
του καθαρού μισθού που έχασαν λόγω μειωμένου
ωραρίου. Συνολικά θα καταβληθούν 23,8 εκατ. ευρώ
σε 56.458 εργαζόμενους. Ειδικότερα εξοφλούνται
για Ιούνιο και Ιούλιο 46.629 εποχικοί εργαζόμενοι
που φέτος δεν επαναπροσλήφθηκαν και υπέβαλαν
μονομερή υπεύθυνη δήλωση, καθώς το ξενοδοχείο
ή το τουριστικό λεωφορείο όπου εργάζονταν πέρσι
δεν επαναλειτούργησε. Επίσης θα εξοφληθούν
8.463 εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή από
τους εργοδότες τους τον Ιούνιο. Εφόσον η αναστολή
διήρκεσε 30 ημέρες εντός Ιουλίου ή Ιουνίου, τότε ο
εργαζόμενος θα λάβει το πλήρες ποσό των 534
ευρώ. Διαφορετικά θα λάβει την αναλογία, δηλαδή
17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής.
(ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr).

45.715 επιταγές κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ
ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα
η
από 1 Αυγούστου σημειώνοντας αύξηση
408% συγκριτικά με πέρυσι
Με πολύ γρήγορους ρυθμούς ενεργοποιούνται οι
επιταγές κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ. Από την 1η
Αύγουστου μέχρι τις 17 Αύγουστου ενεργοποιήθηκαν
συνολικά 45.715 επιταγές σε τουριστικά καταλύματα
και 7.500 επιταγές ακτοπλοϊκής μετακίνησης.
Συγκεκριμένα,
ενεργοποιήθηκαν
σε
τουριστικά
καταλύματα 32.877 επιταγές του βελτιωμένου και
ενισχυμένου Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού
2020-21 που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου, καθώς και
12.838 επιταγές του Προγράμματος Κοινωνικού
Τουρισμού 2019-20 που παρατάθηκε έως τις 31
Οκτωβρίου 2020.
Επισημαίνεται ότι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα το
2019 είχαν ενεργοποιηθεί περίπου 9.000 επιταγές
κοινωνικού τουρισμού σε τουριστικά καταλύματα της
χώρας.
Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις
προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και πλήρεις
οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης των επιταγών,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos .

Η 22η Διεθνής Έκθεση Θαλασσινών τροφίμων &
Τεχνολογίας - The 22nd Japan International
Seafood & Technology Expo (Τόκυο,30/9-2/10/2020)
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών, μας γνωρίζει, σύμφωνα με
ενημέρωσή της από το Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων στο Τόκυο, ότι το διάστημα 30
Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου τ.έ, θα λάβει χώρα στο
Τόκυο η “22η Διεθνής Έκθεση Ιχθυηρών Προϊόντων και
Τεχνολογιών” (The 22nd Japan International Seafood &
Technology Expo). Σε σχέση με τις προηγούμενες
χρονιές, φέτος, λόγω της πανδημίας COVID 19, οι ξένες
επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στην Έκθεση
είτε αποστέλλοντας εκθέματα στους διοργανωτές, είτε
διαδικτυακά. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις
μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την
έκθεση από τον ιστότοπο:
https://seafood-show.com/japan
ή
μετά
από
επικοινωνία με τους διοργανωτές: Japan International
Seafood
&
Technology
Expo
Management
Office/Exhibition Technologies, Inc, τηλ: 81-3-57752855, email: sf@exhibitiontech.com .

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια της ενημέρωσης της
από την Ελληνική Πρεσβεία στη Τιφλίδα και το Τόκυο
αντίστοιχα, απέστειλε έγγραφα με θέμα

«Δημόσια ανακοίνωση πώλησης κρατικών
μετοχών στην εταιρία διανομής ενέργειας
Τιφλίδας “JSC TELASI” και σε ξενοδοχείο
“Borjomi Likani”».
η

«22 Διεθνής Έκθεση Ιχθυηρών Προϊόντων και
Τεχνολογιών (Τόκυο, 30/9-2/10/2020)»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ:
210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε την
ετήσια έκθεση για την οικονομία και την ανάπτυξη των
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕλλάδαςΒελγίου για το έτος 2019.
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.
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:
- Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσιών διαγωνισμών
στη Βόρεια Μακεδονία Αρ. Τεύχους Νο9/2020 από 14
Αυγούστου 2020
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocomskopje@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΩΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
συλλέγει τρόφιμα για το Λίβανο

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε Έγγραφο
με θέμα: Αύξηση του δημοσίου χρέους της Ισπανίας σε
ιστορικά υψηλά. Το εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη
διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://agora.mfa.gr/infofilesmenu/infofile/7177.
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 .

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει τη συλλογή
ανθρωπιστικού υλικού για τη Βηρυτό, καθώς από την
πρώτη στιγμή της κρίσης βρίσκεται σε άμεση επαφή με
τον Ερυθρό Σταυρό Λιβάνου. Με την τεχνογνωσία του,
τα έμπειρα μόνιμα στελέχη και τους άρτια
εκπαιδευμένους εθελοντές του, ο Ε.Ε.Σ. συγκεντρώνει
συγκεκριμένης ποσότητας και ποικιλίας είδη ξηρής
τροφής (όπως ζητήθηκαν) και δημιουργεί ξεχωριστές
συσκευασίες
ειδών προσωπικής
υγιεινής
και
προστασίας και φαρμάκων χρόνιων παθήσεων. Για να
διαβάσετε
περισσότερα
πιέστε
εδώ:
http://www.redcross.gr/files/Libanos_180820.pdf .

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον
μήνα Ιούλιο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocommoscow@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (Συνέχεια)

85Η
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα:γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία
Πληροφορίες: https://www.helexpo.gr/el

CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
HEALTH LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ)
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: Site: www.chem-ecolink.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.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/
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/
ΗΑLFΜΑΡΑΤΗΟΝ
Πόλη: Αθήνα, Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες: https://halfmarathonexpo.gr/el/,
τηλ: 2102626267 e-mail: | info@be-best.gr
KAVALAEXPO (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)
Πόλη: Καβάλα Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Απόστολος
Μαρδύρης
Ημερομηνία : 18-21 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τοπικά προϊόντα
Δήλωση συμμετοχής μέχρι 20 Αυγούστου
η

6 SEREXPO 2020 (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)
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
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ)
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες: Site:www.syskevasia-expo.gr, τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail:info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ)
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:
Πλαστικά,
μηχανήματα,
καλούπια,
ανακύκλωση
Πληροφορίες: www.plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr

η

20 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020»
Πόλη: Ιωάννινα – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ημερομηνία: 3-07 Οκτωβρίου 2020 (Νέα ημερομηνία)
Εκθέματα: Γενική, Τοπικά Προιόντα
Πληροφορίες: http://kyklos-ektheseis.gr/
Τηλ.: 26510 37114 Fax: 26510 37119
Κιν: 6944107862 , email: kyklosek@otenet.gr
η

4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ VERDE-TEC
Πόλη: MEC Παιανίας , Αθήνα
Ημερομηνία: 09-11 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Τεχνολογίες περιβάλλοντος
Πληροφορίες: www.verde-tec.gr
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2020
Πόλη: Αθήνα,METROPOLITAN EXPO
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Οικοδομή
Πληροφορίες: www.buildexpogreece.com
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801

Διεθνείς Εκθέσεις
CNR SPORTS WEEK ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση αθλητικών ειδών
Πληροφορίες: site: http://cnrsportsweek.com/en/
ONLINE THE FASHION FAIR
Θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά
Ημερομηνία: 17-22 Οκτωβρίου
Εκθέματα: ενδύματα δερμάτινα
Πληροφορίες: www.artifashionfair.com

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης »της
ης
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10
Αυγούστου 2020(Α’ 157)
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΔΑ:ΩΣΙΔ46ΜΠ3Ζ-6ΔΒ
ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:2865
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 ,
fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site:
www.aade.gr
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

417

24/08/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΛ.
2313308154

ΓΝΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

418

24/08/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΤΗΛ. 2313308154

ΓΣΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

413

27/08/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
(ΨΥΓΕΙΩΝ
&
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ)
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ
3
ΥΠΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΛ. 2313320528

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

416

27/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛ. 2310381080

ΓΣΝΕ 424

425

28/08/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
"ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ" ΤΗΛ. 2695360606

424

31/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2695360606

422

02/09/2020
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 Τ PICK-UP ΤΗΛ. 2106551691

420

07/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΛ. 2310381080

ΓΣΝΕ 424

421

07/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΣΝΕ 424

412

08/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2310381080

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΣΝΕ 424

415

08/09/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2310381080

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΓΣΝΕ 424

393

11/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΡΙΑ
ΕΝΟΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΓΡΟΥ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΜΕ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.000 ΛΙΤΡΩΝ ΤΗΛ.2103483161

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ

ΤΗΝ

7

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα(συνέχεια)
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ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

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.

