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ΥΠΟΙΚ: Με τα 2,7 δις από το πρόγραμμα SURE θα
καλυφθούν
μέτρα
διατήρησης
των
θέσεων
απασχόλησης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα που υπέβαλε η
κυβέρνηση προς ένταξη στο πρόγραμμα SURE και πρότεινε
την τελική έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομιών, το ποσό που θα
λάβει η Ελλάδα ως δάνειο ανέρχεται στα 2,7 δισ. ευρώ και
με αυτό θα καλυφθούν μέτρα διατήρησης των θέσεων
απασχόλησης, τα οποία ήδη εφαρμόζονται από τον
περασμένο Μάρτιο, όπως η αποζημίωση ειδικού σκοπού και
η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή
αναστολή, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των
εποχικά εργαζόμενων, και η υλοποίηση του προγράμματος
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η εκταμίευση των χρημάτων θα
πραγματοποιηθεί σε δόσεις και θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Σε ΦΕΚ οι περιοχές όπου τα καταστήματα θα κλείνουν
από 12.00 τα μεσάνυχτα & επιβάλλεται ανώτατο όριο
στις συναθροίσεις
Εντός των ορίων των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, των Περιφερειακών
Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας,
Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας και των Δήμων Μυκόνου,
Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου,
Ζακύνθου και Κω τίθεται ανώτατο όριο 50 συμμετεχόντων
σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση,
ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή
δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Αυτό
ορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3483/Β/21.08.2020_
Αριθμ. Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ. 52221) για την αποφυγή
μετάδοσης του covid-19, στην οποία προβλέπεται ακόμη ότι
-στις ίδιες περιοχές- απαγορεύεται η λειτουργία των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12.00 τα
μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η
απόφαση ισχύει από τις 25 Αυγούστου 2020 έως και τις 31
Αυγούστου 2020.
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Μέτρα ανακούφισης €3-4 δισ. από τη ΔΕΘ
O κορωνοϊός έπληξε και τη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, η οποία ματαιώθηκε, ο κ. Μητσοτάκης
όμως
θα
επισκεφθεί
τη
συμπρωτεύουσα
προσαρμόζοντας την παρουσία του στα δεδομένα της
πανδημίας. Στην ομιλία του θα παρίστανται περί τα 50
άτομα (συνήθως στο ακροατήριο βρίσκονταν περίπου
800), τοπικοί παράγοντες και 2-3 υπουργοί. Ο
Πρωθυπουργός δεν έχει προσδιορίσει ακόμη τους
άξονες της ομιλίας του, έχει αποφασίσει όμως, όπως
μεταδίδουν συνεργάτες του, ότι θα αφαιρέσει το
οραματικό
στοιχείο
και
θα
επικεντρωθεί
σε
συγκεκριμένα, πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα
ανακούφισης των πολιτών είτε μέσω φοροαπαλλαγών
είτε με μέτρα στήριξης όσων έχουν πληγεί από την
πανδημία. Οι κεντρικοί στόχοι της πολιτικής του θα είναι
δύο, η στήριξη της μεσαίας τάξης και της εργασίας, ιδίως
των πιο λαϊκών και αδύναμων στρωμάτων που ενδέχεται
να μείνουν χωρίς εισόδημα εξαιτίας της νέας κρίσης.
Η χρηματοδότηση:
Επί του παρόντος, δεν έχει προσδιοριστεί το ύψος της
χρηματοδότησης των μέτρων που θα εξαγγείλει ο
Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο σύμφωνα
πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο ενδέχεται
να κυμανθεί μεταξύ 3 και 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κατά
τις ίδιες πηγές, τα μέτρα που επεξεργάζονται οι αρμόδιοι
υπουργοί
είναι
δύο
κατηγοριών:
Τα άμεσα, που αφορούν την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας και τα οποία είναι δύσκολο να
προσδιοριστούν όσο δεν είναι ορατό το τέλος της
κρίσης, και τα μακροπρόθεσμα, τα οποία αφορούν την
περίοδο μετά την κρίση και την επάνοδο της χώρας σε
αναπτυξιακούς ρυθμούς. Ορισμένα από αυτά τα «after
COVID» μέτρα, όπως τα ονομάζουν στην κυβέρνηση,
θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά από τους
επόμενους μήνες, καθώς θα οριστικοποιείται το
κυβερνητικό σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης.
(ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ,
https://www.tovima.gr/2020/08/25/politics/metraanakoufisis-e3-4-dis-apo-ti-deth/)

Μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επίσπευση της εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε παρόχους
υγείας
Ενεργοποιήθηκε, για πρώτη φορά, στον e-ΕΦΚΑ η νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα που απευθύνεται στους παρόχους υγείας
με οφειλές από τους τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.H πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του
e-ΕΦΚΑ με τη χρήση των κωδικών taxis και οι ενδιαφερόμενοι καταχωρούν στη συνέχεια τον αριθμό λογαριασμού, την
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), καθώς και τα ποσά με τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών. Για την
ολοκλήρωση του σταδίου αυτού οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τη σχετική
υπουργική απόφαση. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. διενεργούν τους
νόμιμους ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν στην πλατφόρμα τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία
ποσά. Στο τελικό στάδιο οι πάροχοι καλούνται να συμφωνήσουν με τα ποσά που έχουν αναρτηθεί και δρομολογείται η
πληρωμή τους. Με τη χρήση της νέας πλατφόρμας θα επισπευσθεί σημαντικά ο χρόνος εκκαθάρισης επιλύοντας ένα χρόνιο
πρόβλημα που στερούσε πολύτιμη ρευστότητα από παρόχους και επαγγελματίες του χώρου της υγείας.

Έργο ΚΕΕ με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα

Έως την 31η Αυγούστου η ηλεκτρονική αίτηση
για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού
για τον Ιούνιο

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014
- 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της
Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827, σύμφωνα με
την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 7557/2553/A3/20-11-2018
(ΑΔΑ:ΨΗΛ0465ΧΙ8-Φ52) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αριθμ. 1062/Β3/212/21-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΙΑ465ΧΙ8-ΘΤ1)
όμοια Απόφαση Ένταξης. Αντικείμενο της Πράξης είναι η
παροχή
υπηρεσιών
εξατομικευμένης
συμβουλευτικής,
κατάρτισης και πιστοποίησης 15.000 εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της
οικονομίας,
(αποκλείονται
οι
αυτοαπασχολούμενοι
οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα
τακτικής
ανεργίας
από
τον
ΟΑΕΔ).
Η
πράξη
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Το έργο απευθύνεται σε
15.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των
παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν
ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την
προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την
επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των
προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους
στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Βασικός
στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών
προσόντων των ωφελούμενων μέσω της συμβουλευτικής,
κατάρτισης, και πιστοποίησης σε όλες τις περιφέρειες (13) της
Ελλάδας: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα,
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη, Στερεά Ελλάδα. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε
ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό
των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των
κρατήσεων. Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 100
Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 500,00 €. Κάθε ενδιαφερόμενος/η
έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο
Περιφέρεια. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται
ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά
ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική
πλατφόρμα http://109.uhc.gr, από τις 12 Μαΐου 2020 και ώρα
12:00:00 μέχρι συμπλήρωσης του πλήθους των 15.000
ωφελούμενων και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 12
μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Έως την 31η Αυγούστου, θα πρέπει οι επιχειρήσεις
συγκεκριμένων πληττόμενων κλάδων λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορoνοϊού, να
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, για να λάβουν την
αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιούνιο. Η
σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών
Οικονομικών,
Ανάπτυξης
και
Εργασίας,
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ Β' 3460/19.08.2020).

Μείωση φορολογικών οφειλών για τους
ακινήτων που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο

ιδιοκτήτες

Την απόφαση με την οποία ορίζονται οι οφειλές των ιδιοκτητών
που συμψηφίζονται με το δικαίωμα έκπτωσης που έχουν για τα
μειωμένα ενοίκια που εισπράττουν λόγω της πανδημίας,
υπέγραψε ο υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος. Σύμφωνα
με την απόφαση (ΦΕΚ Β' 3505/24.8.2020, Αρ. Πρωτ: Α.
1193/24-8-2020) οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δικαίωμα
έκπτωσης 20% επί του εισπραχθέντος μισθώματος. Το ποσό
της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, με
ημερομηνία καταβολής μετά την 31η Ιουλίου 2020. Οι οφειλές
που τυγχάνουν έκπτωσης αφορούν κατά σειρά α) τον φόρο
εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο
πολυτελούς διαβίωσης β) τον ΕΝΦΙΑ γ) τον ΦΠΑ, δ)
οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση
που εμπίπτει στον ΚΦΔ.

Εξαιρούνται τα Ελληνικά Τυριά από τους
δασμούς που έχουν επιβάλει οι
ΗΠΑ σε
προϊόντα της Ε.Ε.
Την εξαίρεση των ελληνικών τυριών από τους
δασμούς που έχουν επιβληθεί σε γεωργικά προϊόντα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν οι ΗΠΑ,
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε δήλωσή του ο
αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, σημείωσε πως η
κυβέρνηση και το υπουργείο θα συνεχίσουν με
αμείωτη ένταση την προσπάθεια να εξαιρεθούν όλα
τα ελληνικά προϊόντα από δασμούς, με στόχο να
διασφαλιστούν τα συμφέροντα των Ελλήνων
παραγωγών και των ελληνικών εταιρειών και να
αναδειχθούν διεθνώς τα εξαιρετικής ποιότητας
ελληνικά προϊόντα.

ΤτΕ: Έλλειμμα 1,4 δις ευρώ στο ισοζύγιο
πληρωμών τον Ιούνιο/ Μείωση 93,8% στις αφίξεις
ταξιδιωτών και 97,5% στα τουριστικά έσοδα τον
Ιούνιο
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στα 1,421
δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο
των πληρωμών τον Ιούνιο έναντι πλεονάσματος 805
εκατ. τον ίδιο μήνα του 2019, Η εξέλιξη αυτή, όπως
αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλεται κυρίως
στην επιδείνωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και κατά
συνέπεια του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία
αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση του
ισοζυγίου αγαθών, καθώς οι εισαγωγές αγαθών
μειώθηκαν περισσότερο από ό,τι οι αντίστοιχες
εξαγωγές.Ακόμη ανακοίνωσε ότι συρρικνώθηκε το
πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου τον Ιούνιο,
καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι
σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά
93,8% και 97,5% αντίστοιχα.

"Αφορολόγητες" πλέον οι παροχές χρημάτων για
αγορά πρώτης κατοικίας
Δωρεές από Έλληνα κάτοικο του εξωτερικού, γονικές
παροχές ή δωρεές προς τα παιδιά για αγορά πρώτης
κατοικίας έως και 150.000 ευρώ είναι πλέον
αφορολόγητες. Μετά την ψήφιση και δημοσίευση του
φορολογικού νόμου 4714 σε ΦΕΚ, ο διοικητής της
ΑΑΔΕ, κ Γιώργος Πιτσιλής, με εγκύκλιο ενεργοποιεί
και τις διατάξεις του νόμου που ψηφίστηκε και
καθιστά αφορολόγητες συγκεκριμένες δωρεές και
γονικές παροχές.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
OLYMPIA FORUM I
Το Olympia Forum I θα πραγματοποιηθεί στο
Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο της Αρχαίας
Ολυμπίας από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έως και
την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020.
Η κεντρική θεματική του συνεδρίου έχει τίτλο
"Ενισχύοντας την Περιφερειακή συνεργασία για την
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα"
Οι συζητήσεις από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και τοπικούς
φορείς κ.α., θα επικεντρωθούν:
 Στις
ενέργειες
αποκατάστασης
των
οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που
προκάλεσε η πανδημία
 Στο εκτεταμένο σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο
βασίζεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων
που
παρέχει
ο
προϋπολογισμός
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Στις προοπτικές της περιφερειακής ανάπτυξης
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών
και
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Περιφερειών.
Τελείται επίσης υπό την αιγίδα των Υπουργείων
Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος.

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ–ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
&
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Η πρεσβεία της Ελλάδος στα Σόφια μας απέστειλε
έγγραφο με θέμα «Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών
στη
Βουλγαρία-Τεύχος
Αυγούστου
2020»
.Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους πλήρεις πίνακες
που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ).Στους
όποιους διακρίνονται οι ανάγκες, ο προϋπολογισμός, οι
φορείς
αλλά και η προθεσμία για υποβολή
προσφορών. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια
(www.agora.mfa.gr ), email: econom-sofia@mfa.gr ,τηλ:
(+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 .

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε
από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και
των Τιράνων αντίστοιχα, απέστειλε: «Στοιχεία αρμόδιας
Αρχής έκδοσης πιστοποιητικών εγγράφων για προϊόντα με
προέλευση το Ναχιτσεβάν (αυτόνομη περιοχή της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν)» .
«Προοπτικές ανάπτυξης του ναυτιλιακού τομέα στην
Αλβανία»
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.
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 .
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη
Βουλγαρία – Τεύχος Αυγούστου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: economsofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax:
(+3592) 9505375 .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε Έγγραφα

Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Εξελίξεων Ισπανίας, Ιούλιος 2020.

Οι τελευταίες δυσοίωνες προβλέψεις του
πανίσχυρου ισπανικού οργανισμού ΕΧCELTUR
για τον τομέα του τουρισμού στη χώρα
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 .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΣ
«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 ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

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 .

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
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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
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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

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
PLUM FAIR GRADACAC 2020
Πόλη: Gradacac – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 25-28 Αυγούστου 2020
Εκθέματα: Γεωργία
Πληροφορίες: site: http://www.gradacackisajam.com.ba/
FAIR OF ECONOMY MODRIČA 2020
Πόλη: MODRIČA – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 03-04 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Οικονομία
Πληροφορίες: site: http://www.raomd.org/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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04/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΤΙΚΟΥ ΤΗΛ.2106551691

ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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04/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΚΥΑΛΟΥ
ΝΥΧΤΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΜΕΤΑ
ΒΑΣΕΩΣ
ΚΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛ. 2106551691

ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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04/09/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2695360606

ΤΗΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

440

04/09/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ.26953 60606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

438

04/09/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2695360606

443

7/09/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313 308154
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09/09/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΗΛ. 2310381080
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15/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΕΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΥ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ICSI
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

444

15/09/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛ. 2313 323119

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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16/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.2313323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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24/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ
ΚΛΑΔΩΝ
ΤΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"
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25/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ,
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313317757

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

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.

