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Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη
δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

ΒΕΘ: Μεγάλο πλήγμα για την
οικονομία της Θεσσαλονίκης η ακύρωση της ΔΕΘ
Για ισχυρό πλήγμα στην οικονομία της Θεσσαλονίκης
αλλά και της Βόρειας Ελλάδας κάνει λόγο το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της πόλης αναφερόμενο
στην ακύρωση της 85ης ΔΕΘ, τον κορυφαίο ελληνικό
εκθεσιακό θεσμό.
Είναι χαρακτηριστικό πως για πρώτη φορά στη
μεταπολεμική ιστορία της χώρας, η ΔΕΘ δεν θα
πραγματοποιηθεί υπό τον
φόβο περαιτέρω
διασποράς
της
πανδημίας
στην
ιδιαίτερα
επιβαρυμένη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, γεγονός που έχει δημιουργήσει
απογοήτευση στις τάξεις του βιοτεχνικού κόσμου.
«Η δημόσια υγεία προέχει ωστόσο η πανδημία έχει
αφήσει από το προηγούμενο διάστημα ιδιαίτερα
αρνητικό αντίκτυπο στον επιχειρηματικό κόσμο που
τώρα δέχεται ένα ακόμη πλήγμα» αναφέρει
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης,
Αναστάσιος
Καπνοπώλης επισημαίνοντας πως το ΒΕΘ αποτελεί
ένα φορέα που στηρίζει διαχρονικά τη διοργάνωση
της ΔΕΘ και θα συνεχίσει να το πράττει.
«Θα πρέπει άμεσα να σχεδιαστούν από την
κυβέρνηση ενεργές πολιτικές στήριξης του επιχειρείν
της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Περιμένουμε με την έλευση του πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη να ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης του
επιχειρείν για την περιοχή μας» σημειώνει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας πως τώρα
είναι η ώρα να στηριχτεί και η δυνατότητα ενός
εναλλακτικού τρόπου διοργάνωσης της ΔΕΘ.

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
εκδόθηκε
η
ακόλουθη
ανακοίνωση:
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
3323 Β/7.8.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για
τη δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», μέσω της οποίας
επιδοτείται η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων
(αυτοκινήτων, δίκυκλων, ποδηλάτων). Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν
στην δράση μπορούν να κάνουν δαπάνες, δηλαδή να
δώσουν προκαταβολή ή να αγοράσουν/μισθώσουν το
ηλεκτρικό όχημα που επιθυμούν και η δαπάνη να είναι
επιλέξιμη προς επιδότηση (υπό τις προϋποθέσεις που
ορίζονται από την απόφαση). Σύμφωνα με την ΚΥΑ πηγή
χρηματοδότησης της δράσης είναι το Ταμείο των Ρύπων,
που έχει ήδη πιστώσει 45 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στα
έσοδα του 2019. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός
προϋπολογισμός της δράσης μέχρι το τέλος του 2021 θα
είναι 100 εκατ. ευρώ. Για τη δράση «Kινούμαι Ηλεκτρικά»
λειτουργεί καθημερινά από τις 3 Αυγούστου (από τις 10.00
έως τις 18.00) Help Desk. Κατά την πρώτη εβδομάδα
λειτουργίας του δέχθηκε περίπου 400 τηλεφωνικές κλήσεις
και 250 ηλεκτρονικά μηνύματα τα α οποία απαντήθηκαν
στο σύνολο τους. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει διαφανεί για τα
ηλεκτρικά δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδήλατα, ενώ σημαντικό
είναι το ενδιαφέρον και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η
ηλεκτρονική πλατφόρμα http://kinoumeilektrika.ypen.gr/ θα
συνεχίσει να λειτουργεί δοκιμαστικά μέχρι την 24η
Αυγούστου 2020 όταν και θα υπάρξει επίσημα η
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. Ταυτόχρονα
θα συνεχίσει η ανάρτηση πληροφοριακού υλικού σχετικού
με την δράση καθώς και η επικαιροποίηση των αρχείων
που έχουν ήδη αναρτηθεί, για την καλύτερη ενημέρωση
των ενδιαφερομένων.

2η Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του ιού COVID-19»
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση
Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του ιού COVID-19»( http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=60&cs= ) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με
την έγκριση τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα (3.479) αιτήσεων χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης
28.974.748,63 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 έως και 28/07/2020.
Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο ΠΣΚΕ
για την κάθε πρόταση από το οικείο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Δείτε τη σχετική Απόφαση στο σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200731_2h_egkrish_aithshs_xrhmatodothshs.pdf.

Ανακοίνωση του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου για
παροχή βοήθειας στο Λίβανο
Αγαπητοί
Φίλοι
και
Μέλη
του
Αραβο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου,
Στον απόηχο των άνευ προηγουμένων τραγικών εκρήξεων
που συντάραξαν τη Βηρυτό και άφησαν πίσω τους
εκατοντάδες θύματα, χιλιάδες τραυματισμένους και μεγάλες
καταστροφές
στις
υποδομές,
το
Αραβο-Ελληνικό
Επιμελητήριο και οι εταιρείες-μέλη του θέλουν να σταθούν
σθεναρά δίπλα στον Λίβανο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές,
λαμβάνοντας μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τη στήριξη
της χώρας καθώς οδεύει προς την αποκατάσταση των
ζημιών και την ανάκαμψη.
Έχουμε έρθει σε επικοινωνία και συνεννόηση με την
οργάνωση Γιατροί του Κόσμου στην Ελλάδα, για τη
διοχέτευση τυχόν ιατρικών δωρεών και φαρμακευτικών
προϊόντων, σύμφωνα με τις συνημμένες λίστες, στους
γιατρούς τους που βρίσκονται στο πεδίο και στα νοσοκομεία
στα οποία υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, όπως το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rafik Hariri, το Νοσοκομείο
Sacre Coeur και άλλα νοσοκομεία επειγόντων περιστατικών
στο Λίβανο.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γιατρών του Κόσμου στην
Ελλάδα είναι τα εξής:
Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103213150
Κινητό: 0030 6973643156 (Κα Ιωάννα Νικολαΐδου)
Τα μέλη και μη μέλη μας καλούνται να προχωρήσουν στη
δωρεά των πολύ απαραίτητων και ζωτικής ανάγκης ιατρικών
προμηθειών, κοινοποιώντας τις ενέργειές τους στο
Επιμελητήριό μας για την περαιτέρω παρακολούθησή τους.
Σε στιγμές όπως αυτή, είναι ανάγκη να ενωνόμαστε γύρω
από τον κοινό ανθρωπιστικό σκοπό, κάνοντας ο καθένας τα
πρέποντα από την πλευρά του, ώστε να βοηθήσουμε να
ανακουφιστεί ο πόνος και να σωθούν οι ζωές πολλών
Λιβανέζων.
Είθε ο Θεός να σας ευλογεί όλους.
Rashad Mabger
Secretary General

Σε 238.288 ανήλθαν οι επιχειρήσεις δικαιούχοι μειωμένης
προκαταβολής φόρου έως τις 10 Αυγούστου
Ολοκληρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
η ενημέρωση των επιχειρήσεων, που υπάγονται στο
καθεστώς των νέων μειωμένων συντελεστών προκαταβολής
φόρου, και είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος
έως και τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020. Μέχρι τότε, αρχική
δήλωση είχαν υποβάλει 385.793 επιχειρήσεις, εκ των οποίων:
Ατομικές 325.085, Νομικά πρόσωπα: 60.708. Εξ αυτών,
δικαιούχοι μείωσης προκαταβολής, με βάση τα στοιχεία
εσόδων τους, όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, είναι
238.288 επιχειρήσεις, εκ των οποίων: Ατομικές: 200.759
Νομικά πρόσωπα: 37.529. H νέα εκκαθάριση έφερε πλήρη
απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου σε 84.191
επιχειρήσεις. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ στο
σύνδεσμο
:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202008/dt_12.08.2020.pdf

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.
4714/2020 (Α΄ 148) για τη μείωση προκαταβολής
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και
παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους.
Με την Αρ. Πρωτ: Ε.2132/11.08.2020 εγκύκλιο της
Ανεξάρτητης
Αρχής
Δημοσίων
Εσόδων
(ΑΑΔΕ)
παρέχονται οδηγίες για τη μείωση προκαταβολής φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019. Δείτε το κείμενο της
εγκυκλίου
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202008/%CE%95.2132.pdf

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση
"Φορέας Αρωγός"»
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας
Αρωγός"»
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id
=53&cs= ) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη είκοσι
πέντε (25) πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης
5.061.408,61 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση στο
σύνδεσμο
:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200807_1h_tr
op_apf_ent_SSK.pdf .

Νέα
μέτρα
και
αποστασιοποίησης

κανόνες

κοινωνικής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3331B΄/09.08.2020 η ΚΥΑ
Δ1α/ΓΠ.οικ. 50361/8.8.2020 με την οποία τροποποιείται η
απόφαση
Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020
«Κανόνες
τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β' 3165). Δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις στο
σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/08/document-35.pdf .

Ειδικοί
κανόνες
λειτουργίας
καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες
περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες και δήμους της
Χώρας.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3361Β/11.08.2020 η απόφαση με
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50678/10.8.2020 «Ειδικοί κανόνες
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε
συγκεκριμένες περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες και
δήμους της Χώρας». Δείτε το σχετικό ΦΕΚ στο σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/08/%CE%A4%CE%BF%CF%80%
CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CC%81%CF%80
%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B
9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CC%81-.pdf .

Υποχρεωτική χρήση μάσκας: δημοσιεύθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση στο (ΦΕΚ)
Τους χώρους στους οποίους είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, στο πλαίσιο των μέτρων για να μειωθεί η διασπορά του νέου
κορωνοϊού, περιγράφει η απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/06.08.2020 «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης
μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 3330/08.08.2020). Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ στο σύνδεσμο: http://www.mindev.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/08/document-34.pdf.

Αναβολή 6ης SEREXPO λόγω μέτρων περιορισμού
εξάπλωσης κορωνοϊού
Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Σερρών: Με αίσθημα
ευθύνης και κύριο μέλημά μας την προστασία της
δημόσιας
υγείας
αποφασίστηκε η
αναβολή
της
6ης SEREXPO, που θα πραγματοποιούνταν από το
Επιμελητήριο Σερρών σε συνδιοργάνωση με την Π.Ε.
Σερρών από τις 23 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2020.
Δεδομένων των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του
Κορωναιού που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση και μεταξύ
των οποίων είναι και η αναστολή σε ολόκληρη τη χώρα
κάθε δημόσιας εκδήλωσης στην οποία οι συμμετέχοντες
είναι όρθιοι, κρίθηκε ότι δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση
της 6ης SEREXPO.Η αναβολή αυτή αποτελεί ισχυρό
πλήγμα για τις Σέρρες και προκαλεί απόγνωση στους
επιχειρηματίες μας, καθώς έρχεται να προστεθεί τόσο στα
προβλήματα που ήδη αντιμετώπιζαν όσο και στις
δυσβάσταχτες επιπτώσεις που έχουν προκληθεί από την
πανδημία του Κορωναιού, με αποτέλεσμα να απειλείται η
ίδια η επιβίωση τους. Για το λόγο αυτό και παρόλο που
κατανοούμε την αναγκαιότητα αυτών των επιτακτικών
μέτρων, καλούμε την πολιτεία να λάβει άμεσα μία σειρά
διορθωτικών μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
του Ν. Σερρών. Το Επιμελητήριο Σερρών θα σηκώσει όλο
το βάρος των εξόδων και της προετοιμασίας που έχει γίνει
έως τώρα και δεσμεύεται για την εξ ολοκλήρου επιστροφή
των προκαταβολών των συμμετεχόντων .Ευχαριστούμε
θερμά όλους όσους έδειξαν διάθεση να βοηθήσουν και να
στηρίξουν το θεσμό και κυρίως τους εκθέτες μας που
δήλωσαν για μία ακόμα χρονιά συμμετοχή. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες αξίζουν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
και τον Αντιπεριφερειάρχη, κο Παναγιώτη Σπυρόπουλο,
για τη διαρκή υποστήριξη και την άριστη συνεργασία
καθώς και στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ
Κωνσταντίνο Καραμανλή, για την ενίσχυση του θεσμού.
Με τη βεβαιότητα ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα,
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου σε μία
ακόμα πιο δυναμική και ανανεωμένη SEREXPO!

Διευρύνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων
εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157Α/10.08.2020 νέα Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης
εκτάκτων
αναγκών
του
Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» , με την
οποία διευρύνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων
εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Πρόσφατα νομοθετήθηκε η δυνατότητα αναστολών το εν
λόγω 2μηνο για τις επιχειρήσεις του τουρισμού – εποχικής
ή μη λειτουργίας – και των μεταφορών. Με την νέα
νομοθετική διάταξη οι αναστολές Αυγούστου –
Σεπτεμβρίου επεκτείνονται στις επιχειρήσεις του
επισιτισμού (που είχε βγει εκτός αναστολών τον Ιούλιο),
του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου
κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ. Δείτε τη νέα
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο σύνδεσμο :
https://mcusercontent.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78
/files/670b49d4-05ea-4c5e-ac7ad2c5288003be/document_54_.pdf

Ματαιώνεται η Έκθεση Kavalaexpo 2020
Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Καβάλας: Δυστυχώς μετά
και τις σημερινές αποφάσεις της Κυβέρνησης, για την μη
πραγματοποίηση της ΔΕΘ, και λαμβάνοντας υπόψη τόσο
τα μέτρα για την προστασία από την πανδημία που έχουν
ληφθεί από την πολιτεία, όσο και της δυσμενούς
πρόβλεψης για την εξέλιξη της διασποράς του COVID-19
τους επόμενους μήνες στη χώρα μας και με κύριο μέλημα
την προστασία της υγείας και ασφάλειας όλων μας η φετινή
μας “ΚΑVALAEXPO 2020” όπου θα πραγματοποιούνταν
στις 18 με 21 Σεπτεμβρίου δεν είναι εφικτό να
πραγματοποιηθεί. Με την πεποίθηση ότι θα βγούμε νικητές
από την τρέχουσα κρίση ανανεώνουμε το ραντεβού μας για
την επόμενη δυναμική διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε πολύ
για την συμμετοχή σας και την στήριξή σας .

Πώς αμείβεται η 15η Αυγούστου
Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις
οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς
και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που
νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές
αργίες.
Φέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με την ημέρα του
Σαββάτου με αποτέλεσμα να ισχύουν τα εξής:
Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η
Αυγούστου ισχύουν τα εξής:
1) Επί συστήματος εξαημέρου εργασίας.
α) οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους
που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως
καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.
β) οι επί μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα
από το καταβαλλόμενο μισθό τους.
2) Επί συστήματος πενθημέρου εργασίας
Για την βδομάδα από 10 έως 15 Αυγούστου οι μισθωτοί που
θα απασχοληθούν από Δευτέρα έως Παρασκευή δικαιούνται
τα εξής:
α) οι ημερομίσθιοι , ένα ημερομίσθιο επιπλέον.
β) οι μισθωτοί δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέραν του μισθού
τους.
Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 15η
Αυγούστου ισχύουν τα εξής:
α) οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό
τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο
ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.
β) οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες
απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό
τους.
Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
• Δεν υπάρχει θέμα μεταθέσεως της γιορτής σε άλλη μέρα
διότι με το άρθρο 7 του ν.1400/83, καταργήθηκαν τόσο για
τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα οι διατάξεις περί
μεταθέσεως εορτών- αργιών όταν συμπίπτουν με Κυριακή ή
Σάββατο
• Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων όσο και των επί
μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου είναι πέρα των 40
ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη
αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ.
• Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι
μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν
όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι
αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο
ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή
δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες
ημέρες της άδειάς τους.
• Δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο οι μισθωτοί που θα απέχουν
από την εργασία τους για τους δικούς τους λόγους, αν η
επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.
(ΠΗΓΗ: ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

Τροποποίηση της περιβαλλοντικής κατάταξης σταθμών
ΑΠΕ - Απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
των ΑΠΕ μέσω της κατάταξης περισσότερων έργων στις
κατηγορίες Α2 και Β που χρειάζονται Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη,
(ΦΕΚ Β 3291/6 Αυγούστου 2020) τροποποιείται η Απόφαση
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209), ως προς την
κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.8.2016 με
ΦΕΚ Β’ 2471). Με την απόφαση αυτή απλοποιείται η
περιβαλλοντική αδειοδότησητων σταθμών ΑΠΕ δια της
κατάταξης
περισσότερων
έργων
σε
χαμηλότερες
περιβαλλοντικές υποκατηγορίες Α2 και Β (Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις-ΠΠΔ). Για παράδειγμα, στους
φωτοβολταϊκούς σταθμούς
- Απαλλάσσονται πλέον από περιβαλλοντική αδειοδότηση οι
σταθμοί ισχύος μέχρι 1MW (ενώ μέχρι πρότινος το όριο ήταν
στα 0,5MW),
- Υπάγονται πλέον στην «ελαφρότερη» κατηγορία των ΠΠΔοι
σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ από 1 MW έως 10 MW (αντί
του μέχρι πρότινος ορίου 2 MW).
Στους αιολικούς σταθμούς αντίστοιχα,
- Υπάγονται σε ΠΠΔ οι σταθμοί με εγκατεστημένη έως 10 MW
(αντί 5 ΜW).
Επιπλέον, για πρώτη φορά κατατάσσονται περιβαλλοντικά τα
έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας όταν εγκαθίσταται σε
σταθμό ΑΠΕ, καθώς ορίζεται ότι υποχρεωτικά «ακολουθούν»
την υποκατηγορία του κυρίως έργου.
Η ανάγκη για τροποποίηση της ισχύουσας υπουργικής
απόφασης προέκυψε σε συνέχεια της ψήφισης του
περιβαλλοντικού νόμου (Ν.4685/2020), με τον οποίο
θεσπίστηκε η αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής ΑΠΕ με τη
Βεβαίωση Παραγωγού. Καθώς η ΡΑΕ αναμένεται να εκδώσει
σε σύντομο χρονικό διάστημα πλήθος Βεβαιώσεων, είναι
απαραίτητο να προβλεφθούν διευκολύνσεις και στην
περιβαλλοντική αδειοδότηση που είναι η επόμενη αδειοδοτική
φάση. H αρμόδια Ομάδα Εργασίας του ΥΠΕΝ υπό την Γενική
Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα
Σδούκου, εξάλλου, εργάζεται εντατικά για την απλοποίηση της
Άδειας Εγκατάστασης που είναι ο επόμενος κρίκος της
αδειοδοτικής «αλυσίδας».
Τελικός στόχος του Υπουργείου είναι η ριζική μείωση του
χρόνου αδειοδότησης ενός έργου ΑΠΕ στα δυο χρόνια κατά
μέσο όρο (από 5-7 που είναι σήμερα), με την θέσπιση όλων
των απαιτούμενων ρυθμίσεων έως το τέλος του τρέχοντος
έτους. Κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη των
στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και
την ταχεία αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο ενεργειακό
μείγμα της χώρας. Σχετική Υπουργική Απόφαση στο σύνδεσμο:
file:///C:/Users/delichatsios/Downloads/document%20(34).pdf

Δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
μεταπτυχιακά προγράμματα
Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών
Συστημάτων
της
Πολυτεχνικής
Σχολής
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία 5
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο αντικείμενο των
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Η
διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 ή 4 διδακτικά εξάμηνα
αναλόγως προγράμματος, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα
μερικής φοίτησης, και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής
διδασκαλίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές
που περιλαμβάνουν:
έναν ολιγοήμερο κύκλο εντατικής διδασκαλίας ανά
εξάμηνο και
ηλεκτρονικές διαδικασίες μάθησης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
(http://msc.icsd.aegean.gr) έως και τη Δευτέρα 21
Σεπτεμβρίου 2020. Για
κάθε
συμπληρωματική
πληροφορία,
οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επισκεφθούν
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://msc.icsd.aegean.gr/ ή να απευθυνθούν στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2273082210
(09.00 – 15.00) ή στο email dmicsd@aegean.gr.
1. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων
2. Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε
Δίκτυα Νέας Γενιάς
3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:
4. Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
5. Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
(Ιδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τη Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου)

«Αφορολόγητες" οι παροχές χρημάτων για αγορά
πρώτης κατοικίας
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με αριθμό πρωτ. Ε. 2133/11
Αυγούστου 2020 , Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων
των άρθρων 6, 7 , 14 παράγραφος 2, και του άρθρου
96
του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148) για θέματα
φορολογίας κεφαλαίου» , 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. Μπορείτε να δείτε το κείμενο της
εγκυκλίου
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/ε2133.pdf

Ζήτηση ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων/α΄ υλών από ιορδανική επιχείρηση
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών (τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail:
b08@mfa.gr), σε συνέχεια της ενημέρωσης της από την Ελληνική Πρεσβεία στο Αμμάν, μας γνωρίζει ότι η ιορδανική εταιρεία
με την επωνυμία «Rital International for Food Industry» του κλάδου των τυροκομικών προϊόντων εκδήλωσε το ενδιαφέρον
της όπως έλθει σε επαφή με ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν τα κάτωθι προϊόντα/α΄ ύλες:
- καζεϊνη – πυτιά
- αποκορυφωμένη σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος
- αγελαδινό βούτυρο (κατά προτίμηση λευκό)
- τυρί τύπου cheddar, χύδην
- τυρόπηγμα για την παραγωγή mozzarella
Για την παροχή σχετικών στοιχείων επικοινωνίας καθώς και για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις θα σας
παρακαλούσαμε όπως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/μέλη σας επικοινωνήσουν απευθείας με την Πρεσβεία της Ελλάδας
στο Αμμάν: Δ/νση: 7, Suleiman Youssef Sukkar Str. P.O. BOX 35069 11180 Amman-Jordan
Τηλ.: (009626) 5922724-5, Ε-mail: gremb.amn@mfa.gr

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια της ενημέρωσης της
από την Ελληνική Πρεσβεία στο Αμμάν, απέστειλε
έγγραφα με θέμα
•
«Συμμετοχή
ελληνικών
εταιριών
σε
διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών στο
Μπαγκλαντές».
Συνημμένη
προκήρυξη
ενδιαφέροντος, με παράταση καταληκτικής
προθεσμίας .
•
«Ανακοίνωση διαγωνισμού 70εκ. Ευρώ για
ανακατασκευή και επισκευή τοπικής οδικής
υποδομής σε 17 Δήμους της Βόρειας
Μακεδονιας»
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 .
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου
,Ιούλιος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ:
+202-27948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε το
ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
ειδήσεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ
Βρυξελλών για τον μήνα Ιούλιο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στις
Βρυξέλλες
(www.agora.mfa.gr/be58),
e-mail:
ecocombrussels@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο, απέστειλε
«Έγγραφο με τη νέα στριγκή του Ηνωμένου Βασιλείου
κατά της παχυσαρκίας-πιθανές επιπτώσεις στις ελληνικές
εξαγωγές τροφίμων και ποτών»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Λονδίνο (www.agora.mfa.gr/gb66 ),
τηλ. +44 (0) 2077278860, e-mail: ecocom.london@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε :
-Ερευνα αγορας για τον κλαδο αλκοολουχων ποτων στο
Ισραήλ.
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

Ενδιαφέρον ισραηλινής αλυσίδας παγωτών για
επέκτασή της στην Ελλάδα
Όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο
Τελ Αβίβ (τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29
, email: ecocom-telaviv@mfa.gr ) : Η ιδιοκτήτης της
αλυσίδας παραγωγής και προώθησης παγωτών
Delicream (delicream.co.il) μας έθεσε υπό ψη ενδιαφέρον
επέκτασης της εταιρείας στην Ελλάδα. Σε συνάντηση που
είχαμε μαζί της μας ενημέρωσε ότι μετά τη δημιουργία 24
σημείων πώλησης στο Ισραήλ, η εταιρεία της
ενδιαφέρεται, για πρώτη φορά, να επεκτείνει τις
δραστηριότητές της στο εξωτερικό. Εν προκειμένω
επιδιώκει να συνεργαστεί με ελληνικό, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ώστε να συμπράξουν για να αναπτυχθεί στην
Ελλάδα καταρχήν ένα σημείο πώλησης.
Η κα. Bassat μας ενημέρωσε ότι επιδίωξή της είναι η
ίδρυση μιας αλυσίδας στην Ελλάδα η οποία θα μπορέσει
να αναπτυχθεί καταρχήν στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά
να επικεντρωθεί κυρίως στα ελληνικά νησιά τα οποία
επισκέπτονται ολοένα και περισσότερο ισραηλινοί
τουρίστες. Η κα. Bassat μας τόνισε ότι η αλυσίδα θα
χρησιμοποιήσει ελληνικές πρώτες ύλες και σκοπεύει να
αναδείξει την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στο Ισραήλ
στην παραφωγή ποικιλίας παγωτών με διαφορετικές
γεύσεις και τεχνογωνσία σύνθεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν
απευθείας με την κα. Avi Ben Bassat στα εξής τηλέφωνα:
κινητό +972-0542214115, γραφείο +972-035334142 και
τηλεομοιότυπο +972035333539. Επίσης στο email:
avi@delicream.co.il.

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
ENTECH
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία 4-7 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Ανακύκλωση, περιβάλλον
Πληροφορίες:
site:
https://www.expointurkey.org/exhibitions/entech-2020
BEAUTY AND WELLNESS SHOW ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση ομορφιάς
Πληροφορίες:
https://www.expointurkey.org/exhibitions/istanbulyesilkoy/beauty-and-wellness-show-istanbul

site:
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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
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
6η 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
20η

«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
4η 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

Εκθέσεις στην Ελλάδα (Συνέχεια)
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

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
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2020
Πόλη: Αθήνα,METROPOLITAN EXPO
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Οικοδομή
Πληροφορίες: www.buildexpogreece.com
YACHTING FESTIVAL ΒΟΛΟΣ
Πολη : Μαρινα Αλιμου
Ημερομηνία: 5-8 Νοεμβρίου2020
Εκθεματα: Σκάφη
YACHTING FESTIVAL ΑΛΙΜΟΥ
Πόλη : Μαρίνα Αλίμου
Ημερομηνία: 5-8 Νοεμβρίου2020
Εκθεματα: Σκάφη
Πληροφορίες: yachtingfestivals-athens.com
MEAT & GRILL DAYS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 07- 09 Νοεμβρίου2020
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr
DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 07- 09 Νοεμβρίου2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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13/08/2020
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΛ 2321022220

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ "Χ ΜΠ"

389

21/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ,
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 2310381080

ΓΣΝΕ 424

391

22/08/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΛ. 2531054582

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
"ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ"

399

24/08/20
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΛ.2695360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

390

25/08/25020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2310381080

408

25/08/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
CPV 24931230 ΤΗΛ.2313320528

409

25/08/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" ΤΗΛ.2695360606

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
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25/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΧΥΤΩΝ
ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΓΕΙΟΦΟΡΟΥ
ΚΑΙ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ.
2310381080

ΓΣΝΕ 424

400

26/08/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΩΝ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΛΑΒΑΡΩΝ ΤΗΛ.2313317545

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

405

26/08/2020
ΕΡΕΥΝΑ
ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ
ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ. 2313327826

402

31/08/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΦΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ
3ΗΣ
ΥΠΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.2313320528

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΑΟΡΤΗΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΥΦΕΚΙΟΥ.

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ
-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)
ΚΑΙ

ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
4ΗΣ ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

32 ΤΑΓΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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01/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΙ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ.
2310381080

ΓΣΝΕ 424

411

01/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ
ΨΥΚΤΩΝ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2310381080

ΓΣΝΕ 424

407

03/09/2020
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ
ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΗΛ.2313317531

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

395

04/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΤΗΛ 2105531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

406

07/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
"ΕΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
FOLLOW
ON
SUPPORT
Α/Φ
C-27J" ΤΗΛ.2106593128

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

393

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

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

398

15/09/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΛ. 2241045300

401

15/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313317511

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

403

16/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ.2313327867

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

394

17/09/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ
ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΛ 2313320546

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

404

18/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΝΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΔΗΓΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
&
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ" ΤΗΛ. 2103684144

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
"ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ"

ΔΕΥΑΡ

•
•

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.

