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Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148Α/31.07.2020 ο Νόμος
4714/2020
Α

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148 /31.07.2020 ο Νόμος
4714/2020 με θέμα: «Φορολογικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής
οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)
2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή
δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».
Με άρθρο 7 μεταβάλλεται ο υπολογισμός του φόρου
χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών.
Στο άρθρο 18 δημοσιεύονται οι ρυθμίσεις για τη μείωση
της προκαταβολής.
Στο άρθρο 97 προβλέπεται η παράταση των δηλώσεων
η
έτους 2019 μέχρι την 28 Αυγούστου 2020.
Με το άρθρο 122 δημοσιεύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με
την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και με το άρθρο
123 ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ.1
που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα
από 01.07.2020 έως 15.10.2020.
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Τη
δημιουργία
δύο
νέων επενδυτικών
–
χρηματοδοτικών
προϊόντων
κεφαλαίου
επιχειρηματικού ρίσκου ύψους 500 εκατ. ευρώ
ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΑΤΕ)
Τη δημιουργία δύο νέων επενδυτικών-χρηματοδοτικών
προϊόντων κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου (venture
capital - private equity) συνολικού ύψους 500 εκατ.
ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα
της ενέργειας ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ). Σκοπός είναι η
ενεργοποίηση εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά
και η ενίσχυση της προσέλκυσης επενδυτικών
κεφαλαίων από το εξωτερικό. Ειδικότερα, οι νέες
προσκλήσεις αφορούν στα προγράμματα «GREEK
GREEN
FUNDS»
και
«Συνεπένδυσης
COINVESTMENT FUND». Περισσότερες πληροφορίες :
http://www.mindev.gov.gr/%cf%84%ce%b7%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf
%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%ce%b4%cf%8d%ce%bf%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf
%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd%cf%87%cf%81/

Γνωστοποίησαν τη δημοσίευση της τροποποίησης Υπουργικής Απόφασης επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ)
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μας γνωστοποίησε τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης
«Τροποποίηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ακόμη μας γνωστοποίησε ότι έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’2780/9-7-2020) Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.
27759/Δ1.9161/8-7-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της Αριθμ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
Η ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε την 10-7-2020 στο πρόγραμμα Διαύγεια με
ΑΔΑ:ΩΔ1Ξ46ΜΤΛΚ-ΟΤ3

Ενημέρωση για την δημοσίευση εκδόσεων της Τράπεζας Ελλάδος.
Με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει σε ηλεκτρονική μορφή στον
ιστοχώρο www.bankofgreece.gr τις εκδόσεις της:

Έκθεση του Διοικητή

Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής

Ενδιάμεση Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική
.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για
το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη
δημόσια διοίκηση
Συμμετοχή Β.Ε.Θ. στην 85η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα συμμετέχει
στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα
πραγματοποιηθεί από 05 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020,
διοργανώνοντας ομαδική συμμετοχή για τις επιχειρήσεις-μέλη
του.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης που θα συμμετέχουν, θα βρίσκονται στα
περίπτερα 2 και 3 της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος. Η 85η ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετέχει ως τιμώμενη
χώρα η Γερμανία, θα πλαισιωθεί από ένα πλούσιο
επιχειρηματικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τα δε
οφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι
πολλαπλά.
Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν δίνεται η δυνατότητα
να διαθέτουν τα προϊόντα τους προς πώληση στο χώρο της
έκθεσης με την προϋπόθεση να τηρήσουν όλες τις
προβλεπόμενες από τον νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό
της ΔΕΘ προϋποθέσεις.
Προϋποθέσεις συμμετοχής να εξοφληθεί η συνδρομή της
επιχείρησης του έτους 2020 στο Β.Ε.Θ και το τέλος τήρησης
μερίδας στο ΓΕΜΗ του έτους 2020.
να συμπληρωθεί
και να αποσταλεί
στο ΒΕΘ
(public@veth.gov.gr, Fax. 2310232667) η συνημμένη
δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου
2020.Σημειώνεται ότι για την εξασφάλιση του χώρου, θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, τα δε αναλογούντα , ανά
επιχείρηση, τ.μ. θα οριστικοποιηθούν μετά την εκδήλωση του
συνολικού ενδιαφέροντος.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούνται
οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων του Β.Ε.Θ., τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 271708,
email : public@veth.gov.gr

Το Τμήμα οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ου
(ΟΔΕ) ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του 6
κύκλου του Προγράμματος μεταπτυχιακού Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στη δημόσια Διοίκηση , το οποίο οδηγεί
στην
απονομή
Διπλώματος
Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση- Master in Public
Management MPM».Θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής πτυχιούχοι
Ανωτάτων Σχολών των Ένοπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφάλειας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ έως την
Τετάρτη
26/8/2020
τα
δικαιολογητικά.
Για
περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην κα Κλωσσοπούλου
Έφη ,στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή στο τηλ. 2310
891212 ή στην ιστοσελίδα https://www.uom.gr/mpm

Συνοπτική
μελέτη
για
τον
τομέα
των
γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ολλανδία και
τη θέση της φέτας ΠΟΠ
Από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας
στη Χάγη (Διεύθυνση: Amaliastraat 1, 2514 JC The
Hague, The Netherlands , Πόλη: ΧΑΓΗ , Ωράριο
(ώρα Ελλάδος): 10.00 - 17.00 , Τηλέφωνο: (0031 70)
356 1199
ΦΑΞ: (0031 70) 361 5747 ,
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-hague@mfa.gr) εκδόθηκε
συνοπτική μελέτη για τον τομέα των γαλακτοκομικών
προϊόντων στην Ολλανδία και τη θέση της φέτας
ΠΟΠ
.Δείτε
τη
μελέτη
στο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/infofiles/Μελέτη_για_γαλακτοκ
ομικά%201(1)%20nl.pdf και στην ιστοσελίδα του
ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
(ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, agora_help@mfa.gr ,
Δευτέρα 3/8/2020).

ΑΑΔΕ - Δελτίο τύπου σε λειτουργία το MYDATA - πιστοποιήθηκαν 4 πάροχοι ψηφιακής
Τιμολόγησης
Χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myDATA,
μπορούν πλέον να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας. Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την έγκριση λογισμικού
Υπηρεσιών Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων της ΑΑΔΕ - στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι της αγοράς από
τον ΣΕΒ και τον ΣΕΠΕ - χορήγησε τις πρώτες τέσσερις άδειες καταλληλότητας για λογισμικά ψηφιακής τιμολόγησης, που
έχουν αναπτυχθεί από ισάριθμες εταιρείες. Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτών των
παρόχων, μπορούν αυτόματα να διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων, που εκδίδουν, στην πλατφόρμα myDATA (my Digital
Accounting and Tax Application) στον ιστότοπο mydata.aade.gov.gr . Η διαδικασία αδειοδότησης είναι διαρκής και οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για τους αδειοδοτημένους Παρόχους στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ
https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis . Η διαβίβαση των παραστατικών
ψηφιακής τιμολόγησης γίνεται με ευθύνη του Παρόχου, σε
πραγματικό χρόνο, και αυτόματα, με την έκδοση των παραστατικών. Τα προς έκδοση ψηφιακά τιμολόγια υποβάλλονται σε
βασικούς ελέγχους από την πλατφόρμα myDATA και σημαίνονται με τον «Μοναδικό ΑΡιθμό Καταχώρησης» (ΜΑΡΚ), ο
οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε τιμολόγιο, που εκδίδεται από αδειοδοτημένο λογισμικό. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω
παρόχου βελτιώνει την αξιοπιστία των συναλλαγών, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να ελέγξει σε ιστοσελίδα του παρόχου την
αυθεντικότητα ενός
τιμολογίου, με χρήση του QR code, που φέρουν υποχρεωτικά τα ψηφιακά τιμολόγια. Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις, που
επιλέγουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά υπηρεσίες παρόχων ψηφιακής έκδοσης στοιχείων για την έκδοση παραστατικών
εσόδων, μπορούν να λαμβάνουν και τα φορολογικά κίνητρα, που προβλέπονται από το νόμο. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: “Με την πιστοποίηση των πρώτων παρόχων ψηφιακής έκδοσης
στοιχείων της ΑΑΔΕ, μπαίνει σε πλήρη λειτουργία το πρώτο στάδιο μιας μεγάλης και σημαντικής ψηφιακής μεταρρύθμισης. Η
ενεργοποίηση της πλατφόρμας myDATA έχει πολλαπλά οφέλη για όλους: Για τις επιχειρήσεις, διότι μειώνεται το κόστος
λειτουργίας τους, μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών, αλλά και γιατί αποφεύγουν τις περιπτώσεις πλαστών και εικονικών
τιμολογίων. Για το κράτος, άρα και για τους πολίτες, διότι περιορίζεται σημαντικά η φοροδιαφυγή και ελέγχονται
αποτελεσματικότερα οι συναλλαγές, τόσο μεταξύ επιχειρήσεων, όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Συνεχίζουμε
να απαντάμε στις νέες προκλήσεις με λύσεις που διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργούν προς
όφελος της κοινωνίας.»

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα 29 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
Διετής επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε
41 ειδικότητες αιχμής
Ξεκίνησε την Πέμπτη 6 Αυγούστου, η ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών και σπουδαστριών
στα 29 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του
ΟΑΕΔ, για το έτος κατάρτισης 2020-2021, σε 41 ειδικότητες
με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι ηλεκτρονικές
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους
ενδιαφερόμενους έως και τις 20 Σεπτεμβρίου και ώρα
18:00.
Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον
απολυτηρίου λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας. Η υποβολή των
αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-seskholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed
Συγκεκριμένα
η
διαδρομή
είναι:
gov.gr
→
Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
Στόχος των ΙΕΚ-ΟΑΕΔ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική
επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα
ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών,
τεχνικών,
επαγγελματικών και
πρακτικών γνώσεων,
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες
που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε (5) συνολικά
εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής
και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200
διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα
προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής
Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Τα
ΙΕΚ-ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από
εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης)
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.
Οι ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2020-2021 είναι οι εξής:
Αθλητικός
Δημοσιογράφος ,Βοηθός
Νοσηλευτικής
–
Μαιευτικής,Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμων
,Βοηθός
Εργοθεραπείας, Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
,Βοηθός
Νοσηλευτικής
Τραυματολογίας,Βοηθός
Φαρμακείου,Βοηθός Φυσικοθεραπείας,Γραμματέας Ανώτερων
και
Ανώτατων
Στελεχών,Γραφιστική
Εντύπου
και
Ηλεκτρονικών
Μέσων,Διασώστης
–
Πλήρωμα
Ασθενοφόρου,Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών
Περιηγήσεων,Μουσική
Τεχνολογία,Προπονητής
Αθλημάτων,Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας ,Στέλεχος
Διοίκησης και Οικονομίας ,Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
στον Τομέα του Τουρισμού,Στέλεχος Μηχανογραφημένου
Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου,Στέλεχος Υπηρεσιών
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics),Τεχνικός Αισθητικός
Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
,Τεχνικός
Αισθητικής
Τέχνης
&
Μακιγιάζ,Τεχνικός
Αμπελουργίας
&
Οινολογίας,Τεχνικός
Αρτοποιός
–
Ζαχαροπλαστικής ,Τεχνικός Δασικής Προστασίας,Τεχνικός
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών,Τεχνικός Εγκαταστάσεων
Ανανεώσιμων
Πηγών
Ενέργειας,Τεχνικός
Εφαρμογών
Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer - Developer/Video
Games),Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών
Κομμώσεων
,Τεχνικός
Κομμωτικής
Τέχνης,Τεχνικός
Λογισμικού Η/Υ,Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας
(Chef) ,Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και
Μηχανικός
Τεχνολογίας
Πετρελαίου
και
Φυσικού
Αερίου,Τεχνικός
Μηχανοτρονικής,Τεχνικός
Συντήρησης
Έργων Ζωγραφικής,Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής
Γεωργικών Μηχανημάτων,Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος
και Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας,Τεχνικός Τουριστικών
Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής
- Υπηρεσία ορόφων Εμπορευμάτων)

Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και παρεμφερών
Προϊόντων ,Τεχνικός Φωτογραφίας ,Τεχνικός
Χειροποίητου
Κοσμήματος
και
Σχεδιασμού
Κοσμήματος
,Φύλακας
Μουσείων
και
Αρχαιολογικών Χώρων
Για να βρείτε τα ΙΕΚ-ΟΑΕΔ που λειτουργούν στην
περιοχή σας, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.oaed.gr/scholes-iek .
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την
ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.oaed.gr/iek

Δωρεά του "Δικτύου" στην Καρδιολογική
Κλινική του Παπανικολάου ενός συστήματος
εργοσπιρομετρίας
Δωρεά του "Δικτύου" στην Καρδιολογική Κλινική
του Γενικού Νοσοκομείου Παπανικολάου στη
Θεσσαλονίκη, ενός συστήματος εργοσπιρομετρίας
με εργομετρικό ποδήλατο.
Το σύστημα βοηθά στην πλήρη αξιολόγηση του
καρδιοαναπνευστικού συστήματος των ασθενών
με καρδιακή ανεπάρκεια, επιπλοκή η οποία είναι
συχνή μετά από νόσηση από covid-19.
Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής»
αποτελεί σύμπραξη των σημαντικότερων φορέων
της πόλης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ),
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΕΕΘ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
(ΣΒΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και του
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).
Facebook: https://www.facebook.com/dkaa.gr/,
Instagram: https://www.instagram.com/dkaa.gr/,
email: marketing@dkaa.gr,
ιστοσελίδα :www.dkaa.gr
Δείτε το σχετικό βίντεο στο σύνδεσμο :
https://www.youtube.com/watch?v=v3G10GAz0O
A&feature=youtu.be .

COVID-19: Επιστροφή στον εργασιακό χώροΠροσαρμογή των χώρων εργασίας
και προστασία των εργαζομένων
Αυτές οι μη δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες
έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους εργοδότες και
τους εργαζόμενους να παραμείνουν ασφαλείς και
υγιείς στο εργασιακό τους περιβάλλον, το οποίο έχει
υποστεί σημαντική αλλαγή εξαιτίας της πανδημίας.
Οι συμβουλές που παρέχονται αφορούν : την
εκτίμηση του κινδύνου και τα κατάλληλα μέτρα-την
εμπλοκή των εργαζόμενων-τη φροντίδα των
εργαζόμενων που έχουν νοσήσει –τον σχεδιασμό
και την αξιοποίηση της εμπειρίας για το μέλλον –τη
διατήρηση της σωστής πληροφόρησης – την
παροχή ενημέρωσης για όλους τους τομείς και τα
επαγγέλματα.https://oshwiki.eu/wiki/COVID19:_Back_to_the_workplace__Adapting_workplaces_and_protecting_workers
(ΠΗΓΗ: E-δησεόγραμμα,τευχος 169,Ιούλιος
2020,ΕΛΙΝΥΑΕ)

Διαγωνισμός Δημιουργικότητας «Ανταγωνισμός και
Τέχνη»
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να ενισχύσει την
ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τα κοινωνικά οφέλη του
ανταγωνισμού για την Ελληνική οικονομία και να
επικοινωνήσει τα θέματα ανταγωνισμού με τρόπο που να είναι
πιο προσιτός και άμεσος, ειδικά στη νέα γενιά, ανέπτυξε μία
νέα στρατηγική επικοινωνίας για την προώθηση της
κουλτούρας του ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο
αυτό,
η
Επιτροπή
προκηρύσσει
διαγωνισμό
δημιουργικότητας.
Στόχος
του
διαγωνισμού
είναι
η
επιλογή
της
καλύτερης Συμβολικής Φιγούρας και ενός Βίντεο/Μηνύματος,
ικανών να προωθήσουν τις αρχές και τα μηνύματα του υγιούς
ελεύθερου ανταγωνισμού με σύγχρονα ψηφιακά μέσα.
Η Φιγούρα η οποία θα συμβολίζει, θα ενσωματώνει και θα
διαδίδει με τον πιο εύστοχο τρόπο τη μάχη της Επιτροπής
ενάντια σε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές (ειδικά τα
επιχειρηματικά καρτέλ), προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων
όσο και των καταναλωτών, θα χρησιμοποιηθεί για τη
δημιουργία
κόμικς,
infographics
και
διαφημιστικών
καταχωρίσεων που θα επικοινωνήσουν το έργο της
Επιτροπής για την προώθηση του ανταγωνισμού.
Το Βίντεο/Μήνυμα το οποίο θα ενημερώνει το ευρύτερο κοινό
για θέματα ανταγωνισμού και θα προάγει μηνύματα για την
αξία του υγιούς ελεύθερου ανταγωνισμού, τόσο όσον αφορά
στην επιχειρηματικότητα/καινοτομία και στην ανάπτυξη, όσο
και ευρύτερα στην κοινωνία, θα προβάλλεται στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης της Ε.Α. καθώς και στους
τηλεοπτικούς σταθμούς.
Η καλύτερη πρόταση σε κάθε μια από τις δύο κατηγορίες θα
βραβευθεί με παροχή εξοπλισμού πληροφορικής σημαντικής
αξίας.
Επιθυμία μας είναι επίσης η στήριξη των νέων δημιουργών
και καλλιτεχνών της χώρας μας, ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή
περίοδο, μέσω της δυνατότητας που θα τους δοθεί να
αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και να
αφήσουν το αποτύπωμά τους στον σχεδιασμό της νέας
επικοινωνιακής στρατηγικής της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
θέτοντας συνεπώς τις βάσεις για μία πιο ολιστική προώθηση
της κουλτούρας του ανταγωνισμού στην Ελλάδα.
Με το πέρας του διαγωνισμού και την ανακήρυξη των
νικητών, θα πραγματοποιηθεί τελετή βράβευσης όπου θα
εκτίθενται τα καλύτερα έργα της κάθε κατηγορίας.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλους (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα) και θα διαρκέσει από την Δευτέρα 20 Ιουλίου έως
και την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου του 2020. Οι συμμετοχές
μπορούν να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές.
Η συμμετοχή θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
που έχει δημιουργήσει ειδικά για τον διαγωνισμό η Επιτροπή
Ανταγωνισμού, όπου παρέχονται όλες οι σχετικές
πληροφορίες, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές, στη
διεύθυνση: http://contest.epant.gr

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς
η
χώρους στο σύνολο της Επικράτειας από 1 έως
το τέλος Αυγούστου
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3162/31.7.2020 η
απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.48967/31.7.2020 για την
εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης
μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 από 1η Αυγούστου έως 31
Αυγούστου 2020. Η υποχρέωση χρήσης μάσκας στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
επιβάλλεται :
1.
σε χώρους συνάθροισης του κοινού δηλαδή
σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών,
χώρους
γραφείων
(δημοσίων
υπηρεσιών
ή
ιδιωτικών
επιχειρήσεων)
και
οποιουσδήποτε
άλλους
κλειστούς
χώρους
συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χώρων
εστίασης,
2.
στους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε
είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει
θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησιών,
ευκτηρίων οίκων, τεμενών και συναγωγών), κάθε
δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και
χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας,
τόσο κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών
συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και
των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και
λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και
κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, όσο και κατά την
προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ' ιδίαν
προσευχή.

The Fashion Fair 2020
Το Γενικό Προξενίο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη
μας ενημέρωσε οτι
η
ψηφιακή έκθεση
Ενδυμάτων & Δερμάτινων
Ενδυμάτων &
Γουναρικών η « The Fashion Fair 2020 » θα
πραγματοποιηθεί στις 17 – 22 Αυγούστου 2020. Οι
ψηφιακοί επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την
δυνατότητα να δούνε τα προϊόντα των εκθετών και
να κάνουν ψηφιακά (B2B) συναντήσεις με τους
εκθέτες. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων μελών σας. Αναλυτική ενημέρωση
σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στο
συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα.
https://www.artifashionfair.com/
ή
στην
ιστοσελίδα
του
προξενίου
consulate.salonica@mfa.gov.tr

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
του Υπουργείου Οικονομικών, για την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην 1η κατοικία (ν. 4714/2020
επισυνάπτεται), όσων επλήγησαν από τις συνέπειες της πρόσφατης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του COVID19
Η ΕΓΔΙΧ μας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, για την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην 1η κατοικία (ν. 4714/2020
επισυνάπτεται), όσων επλήγησαν από τις συνέπειες της πρόσφατης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του COVID-19
(http://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/).
Δικαιούχοι του προγράμματος μεταξύ άλλων είναι: ελεύθεροι επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε
κλάδους που έχουν πληγεί, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί
υποχρεωτικά κ.α. Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα γέφυρα ξεκινούν στις 3/8/2020 και ολοκληρώνονται στις
30/9/2020.

Αναβολή διεξαγωγής Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων
Gourmet Selection
Όπως μας πληροφορεί το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Παρίσι (Διεύθυνση:
17, Rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris , Πόλη: ΠΑΡΙΣΙ
, Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 10.00-17.30
Τηλέφωνο: +331 47202660, 4709215, 47201245, KIN:
+33669464021
,
ΦΑΞ:
+331
40701904,
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-paris@mfa.gr) : Σύμφωνα
με
ανακοίνωση
της
διοργανώτριας
εταιρείας
Comexposium, η Διεθνής Έκθεση Εκλεκτών Τροφίμων
και Ποτών Gourmet Selection, που είχε αρχικά
προγραμματιστεί για το διάστημα 13-14 Σεπτεμβρίου
2020, αναβάλλεται λόγω της πανδημίας Covid-19.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία απέστειλε στις
22 τρέχ. ερωτηματολόγιο προς τους εκθέτες
προκειμένου να διερευνήσει τυχόν αλλαγή στη στάση
τους αναφορικά με την πραγματοποίηση της έκθεσης.
Από τις απαντήσεις που έλαβε προέκυψε ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των εκθετών ζήτησε την αναβολή της
έκθεσης, επιλογή με την οποία συμφωνούν και οι
διοργανωτές.
Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλισθεί η ατομική
και η συλλογική υγεία και ασφάλεια, αλλά και να
εξασφαλισθεί η επιτυχία της επόμενης διοργάνωσης, η
έκθεση αναβάλλεται και μετατίθεται για το διάστημα 2627 Σεπτεμβρίου 2021.
(ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, agora_help@mfa.gr ,
Δευτέρα 3/8/2020).

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Νο.47 Αύγουστος 2020 με θέμα
«Επισκόπηση
οικονομικών
εμπορικών
και
επιχειρηματικών ειδήσεων για την Βόρεια Μακεδονία ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr, e-mail:
ecocom-skopje@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την
μηνιαία Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική
δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την
διάρκεια του Ιουλίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται να απευθύνονται στο Γραφείο
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733
560551
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε :
-Ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές
ειδήσεις για το Ισραήλ, μηνός Ιουνίου 2020.
Αίτημα μεγαλύτερης
αλυσίδας
φαρμακευτικών
προϊόντων
Ισραήλ
για
καινοτομικές
εφαρμογές
οργάνωσης των καταστημάτων της.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ:
+972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email:
ecocom-telaviv@mfa.gr

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα Ιούλιο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email:
ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax:
6132385676,
ΚΟΥΒΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα,
απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο για τον Ιουλίου 2020, του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ ) της
Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο
περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr
), email:
gremb.hav@mfa.gr
ΚΡΟΑΤΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Ειδήσεων για τον Ιούλιο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ e-mail: economy-zagreb@mfa.gr
, τηλ: +385(1) 4835716 &4810 437.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε :
ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην
Ουγγαρία», τεύχος Νο. 3/2020 , Μάρτιος – Απρίλιος 2020
και ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία & Εμπόριο
στην Ουγγαρία», τεύχος Νο. 4 /2020, Μάϊος – Ιούνιος
2020.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: +3614132612,
+3614132613,
φαξ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr
, site: http://hungexpo.hu/en ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την
Ρουμανία μηνός Ιουλίου 2019 και Μελέτη για τον κλάδο των
φαρμακευτικών στη Ρουμανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), email: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48,
021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Μαίου/Ιουνίου/Ιουλίου 2020
Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Βελιγραδίου..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+3811132223-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Εκθέσεις

Διεθνείς Εκθέσεις

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

ONLINE THE FASHION FAIR
Θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά
Ημερομηνία: 17-22/8
Εκθέματα: ενδύματα δερμάτινα
Πληροφορίες: www.artifashionfair.com

ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: μόδα
Πληροφορίες https://www.athensfashiontradeshow.gr/:

CNR FOOD ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02-05 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση φαγητού
Πληροφορίες: site:
http://cnrfoodistanbul.com/index.aspx?ln=2

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/
η

6 SEREXPO 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
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
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

IFA
Πόλη: Βερολίνο - Γερμανία
Ημερομηνία: 03 – 05 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων,
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
Πληροφορίες: site: www.ifa-berlin.com

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενδιαφέρον για συνεργασία με βιοτεχνίες ενδυμάτων
από Γαλλική εταιρία
Εταιρία: OXBOW
Τύπος: Ζήτηση
Πληροφορίες: Η εταιρεία ενδιαφέρεται για την εύρεση
συνεργατών για την μεταφορά της παραγωγής της στην
Ελλάδα. Η εταιρεία κατασκευάζει κυρίως αθλητικά
ενδύματα.
Κατηγορία προϊόντος: Ενδύματα και συμπληρώματα
του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά
Χώρα ενδιαφέροντος: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 27/07/2020
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : OXBOW
Δραστηριότητα: Ενδύματα και συμπληρώματα του
ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά
Διεύθυνση: 18 avenue Pythagore
Πόλη/Τ.Κ: Mérignac / 33700
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33556184049
Website: https://www.oxbowshop.com/
Ηλ.Ταχυδρομείο: nrogowski@oxbow.fr
(ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, agora_help@mfa.gr ,
Δευτέρα 3/8/2020)
Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών οίνων από
Γαλλική Εταιρία

η

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

Εταιρία: ELMERIA
Τύπος: Ζήτηση
Πληροφορίες:
Η
νεοσύστατη
εταιρεία
Elmeria
ενδιαφέρεται για την εισαγωγή ελληνικών οίνων, από
γηγενείς ποικιλίες αμπέλου.
Κατηγορία προϊόντος: Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι
Χώρα ενδιαφέροντος: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 27/07/2020
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELMERIA
Δραστηριότητα: Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι
Διεύθυνση: 28B Rue de Vendenheim
Πόλη/Τ.Κ: Brumath / 67170
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33663095067
Ηλ.Ταχυδρομείο: contact@elmeria.fr
(ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, agora_help@mfa.gr ,
Δευτέρα 3/8/2020)

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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07/08/2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ,
ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ
ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ "

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

384

14/08/2020 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ
ΝΑΤΟ
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21/08/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΗΛ.2313327867

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

382

21/08/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2310381080

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

424 ΓΣΝΘ

385

24/08/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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24/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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07/09/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ
ΓΝΘ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ. 2313323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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07/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"
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14/09/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΛ. 2103483228

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"
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14/09/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α) Β' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Β)
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ"
ΤΗΛ. 2313308154

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
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14/09/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2310307190

ΓΝΘ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΔΥΟ ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα(συνέχεια)
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16/09/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η/Υ
- LAPTOP ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΤΗΛ. 2108705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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18/09/2020 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ PROPELLER
ΤΗΛ. 210 8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ
ΝΑΤΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ
ΝΑΤΟ




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.

