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Δελτίο Τύπου
Γενναία μέτρα στήριξης για το επιχειρείν ζητά το ΒΕΘ
από τον πρωθυπουργό
Δέσμη γενναίων μέτρων προκειμένου οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις να επιβιώσουν από τη λαίλαπα που έχει
προκαλέσει ο κορωνοϊός ζήτησε ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος
Καπνοπώλης
από
τον
πρωθυπουργό,
Κυριάκο
Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της
συνάντησης του
(03.09.2020) με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης .
«Οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία
προκαλούν τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις και
έντονη ανησυχία στους πολίτες .Οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα δυσμενές περιβάλλον,
που χαρακτηρίζεται από ύφεση, μείωση της κατανάλωσης
και γενικά από μειωμένους ρυθμούς κίνησης της αγοράς.
Το δυσκολότερο είναι πως πρέπει να καλύψουν
λειτουργικά έξοδα και να κρατηθούν στη ζωή την ώρα που
η ενίσχυση της ρευστότητας είναι σχεδόν ανύπαρκτη»
ανέφερε ο κ. Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας πως «η
διαμορφωθείσα
κατάσταση
θέτει
την
επιβίωση
εκατοντάδων επιχειρήσεων και δη μικρομεσαίων και πολύ
μικρών, εν αμφιβόλω, βάζοντας παράλληλα σε κίνδυνο
πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας».
Στο υπόμνημα που κατέθεσε στον πρωθυπουργό ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, περιγράφονται οι προτεινόμενες
δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας .Το
ΒΕΘ, μεταξύ άλλων, ζητά:
Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με τη
συνέχιση
του
προγράμματος
της
επιστρεπτέας
προκαταβολής, καθώς και με νέα στοχευμένα
προγράμματα για την παροχή ευνοϊκών δανείων.
-Αποκατάσταση της χρηματοδοτικής λειτουργίας του
τραπεζικού συστήματος.-Επανεξέταση του παραγωγικού
μοντέλου της χώρας. Οι πόροι που εξασφάλισε η Ελλάδα
από την ΕΕ για τα επόμενα χρόνια, είναι η μεγάλη
ευκαιρία της για να αντιμετωπίσει τα εμπόδια αυτά και να
προχωρήσει ταχύτερα τον παραγωγικό μετασχηματισμό
της ελληνικής οικονομίας.-Επιχορήγηση όλων των
επιχειρήσεων υφιστάμενων, αλλά και νέων, οι οποίες θα
πρέπει να επιχορηγηθούν έστω και κλιμακωτά.
-Επιδότηση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την
πανδημία βάσει της μείωσης του τζίρου τους και όχι
αποκλειστικά βάσει των ΚΑΔ. - Δημιουργία κινήτρων για
την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και
προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων, με κριτήρια που
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας, αλλά και την τρέχουσα κατάσταση
στην αγορά.

Τεύχος No 36

- Στήριξη της απασχόλησης, με μέτρα για την επιδότηση
της εργασίας, καθώς και για την ενίσχυση των εποχικών
εργαζομένων, οι οποίοι κινδυνεύουν με κατάρρευση των
αποδοχών τους. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να έρθει με τη
μετατροπή της επιδότησης ανεργίας σε αυξημένη
επιδότηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της
αναβάθμισης δεξιοτήτων, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος
περιθωριοποίησης και να διευκολυνθεί η επανένταξη
στην εργασία.-Ανάδειξη νέων κλάδων, αλλά και
ενθάρρυνση επενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία, σε
καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές, με έμφαση σε
δυναμικούς κλάδους όπως:
πράσινη ενέργεια,
μεταφορές,
εφοδιαστική
αλυσίδα,
μεταποίηση,
αγροδιατροφικός τομέας
(σε συνεργασία με τον
δευτερογενή τομέα για την καλύτερη ανάδειξη των
ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και την
ποσοτική αύξηση πωλήσεων και εισοδημάτων) καθώς
και ο τουρισμός, με την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών.
-Συνέχιση μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση των
ευρύτερων συνθηκών άσκησης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, κυρίως όσον αφορά τη αποκατάσταση
της χρηματοδοτικής λειτουργίας του τραπεζικού
συστήματος.- Ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό
περιβάλλον, με χαμηλότερους συντελεστές για τις
επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχτούν οι επενδύσεις
και η απασχόληση.-Χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές
για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης .Μείωση του ΕΝΦΙΑ των επαγγελματικών ακινήτων.Επιστροφή του ΦΠΑ εντός 30 ημερών- ιδιαίτερα για τις
εξαγωγικές εταιρείες- κάτι που συμβαίνει και σε άλλες
ευρωπαϊκές, αλλά και βαλκανικές χώρες, όπως για
παράδειγμα στη Βουλγαρία. -Νέα εθνική πολιτική για τη
μεταποίηση καθώς συνεισφέρει τα μέγιστα τόσο στη
δημιουργία πλούτου, όσο και θέσεων εργασίας. Ενίσχυση των εξωστρεφών κλάδων και στήριξη των
εξαγωγών με αναπτυξιακά κίνητρα και χρηματοδότηση.Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας. - Στρατηγικές συνεργασίες ιδιωτικού και
δημοσίου τομέα, σε επενδύσεις αναβάθμισης και
αξιοποίησης σημαντικών υποδομών, όπως μαρίνες,
αεροδρόμια, κέντρα διαμετακομιστικού εμπορίου. Στο
πλαίσιο αυτό περαιτέρω ώθηση στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να δώσει η δημιουργία
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, στην οποία θα έχουν τη
δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν επιχειρήσεις από μία
σειρά κλάδων που έχει στους κόλπους του το ΒΕΘ.
«Με ενότητα και κοινό όραμα, η Ελλάδα μπορεί να
ελπίζει σε μια νέα κανονικότητα, με προϋποθέσεις για
δημιουργία και προκοπή. Τα Επιμελητήρια, ως θεσμικός
εκφραστής των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, θα
συνεχίσουν
να
συμμετέχουν
υπεύθυνα
και
εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο και να στηρίζουν
κάθε πρωτοβουλία, κάθε μεταρρύθμιση που βοηθά την
πατρίδα μας να κάνει το μεγάλο άλμα μπροστά»
καταλήγει το υπόμνημα.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναστολή
είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών έως την 30η.4.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Πρόεδρος Αναστάσιος Καπνοπώλης
και
το
Δ.Σ.
του
Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης
σας
προσκαλούν
σε
ενημερωτική
τηλεδιάσκεψη με θέμα:
«Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση
διάρκειας 9 μηνών»
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10-11 π.μ.
Χαιρετισμός: κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του
Υπουργείου Οικονομικών
Δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, η
ενημέρωση και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μελών μας
κρίνεται σημαντική.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το e-mail
τους, στο οποίο θα τους αποσταλεί το link μέσω του
οποίου
θα
λάβουν
μέρος
στην
ενημερωτική
τηλεδιάσκεψη,
στο
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
τηλ.
2310-271708,
e-mail:
public@veth.gov.gr έως 7/9/2020.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3612/ 31.8.2020) η απόφαση
Α.1200/28.08.2020 για την παράταση και αναστολή
είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση
προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο
πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19.
Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει :
1. Αναστέλλεται μέχρι και τις 30/04/2021 η είσπραξη των
βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
(Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες
έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις
διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α' 76), της από 30/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α 104), και του
ν. 4690/2020 (Α 104).
Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες
καταβολής οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα για τις οποίες
έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής αυτών
με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.
2. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
Δείτε την απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ.

Δύο προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου
Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (31.08.2020): Δύο νέες προκηρύξεις του
Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. € υπέγραψε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων
«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις».
Συγκεκριμένα:
1η Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται στα 350 εκατ. € εκ των οποίων 140 εκατ. € προέρχονται από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 210 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή
ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή
Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 €
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €
ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο
ποσό των 50.000 €.
2η Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. € εκ των οποίων 140 εκατ. € προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων και τα 10 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατ.
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης
είναι:
α. για μικρές επιχειρήσεις το ποσό των 150.000 €
β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 €.
Συνολικά, θα διατεθούν 500 εκατ. € για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας με ιδιαίτερη
έμφαση στη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.
Επίσης, δυνάμει της υπ’ αρ. 88642/26.08.2020 (Β΄3539) ΚΥΑ, που πρόσφατα υπεγράφη, το ποσό ενίσχυσης για επενδυτικά
σχέδια των ανωτέρω δύο δράσεων στον πρωτογενή τομέα, αυξήθηκε και δύναται να υπερβαίνει πλέον τις 500.000 ευρώ.

Νέα Δράση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : Με
150 εκ. ευρώ ενισχύει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από
την πανδημία του κορονοϊού
Με 150 εκατομμύρια ευρώ ενισχύει τις επιχειρήσεις της
Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την πανδημία του
κορονοϊού, η Περιφέρεια, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη
τύπου ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας, ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ,
μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση, Φωκίων Θωμάς
Αλγιανάκογλου και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΠ
Σπύρος Σκοτίδας. .
Πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης, που θα δοθεί στις επιχειρήσεις
για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις
που έχει η πανδημία του κορονοϊού στα οικονομικά τους. Η
Περιφέρεια πέτυχε και εξασφάλισε την έγκριση για τη
συγκεκριμένη ένεση ρευστότητας στην αγορά της Κεντρικής
Μακεδονίας, ενώ αυτή είναι η πρώτη δράση, που υλοποιείται
στη χώρα και αφορά στην άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων με
ρευστότητα. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια
είναι συμπληρωματική των δράσεων της Κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία
του κορονοϊού και κυρίως των οριζοντίων μέτρων για τη στήριξη
των επιχειρήσεων.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να
τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας
δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που: •
κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50
εργαζόμενους, • νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την
01/01/2019, • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου
2019, • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή
δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να
δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020
και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. • λειτουργούν
αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη
Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
Συνεταιρισμός , Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν.
4194/2013.
Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων
με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. ποσά επί των
οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%)
προκύπτουν από το άθροισμα:
• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
• του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
• του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση
από την επιχείρηση
• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών
που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες).
Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης,
ανέρχεται σε 150.000.000 ΕΥΡΩ.
Κριτήρια Αξιολόγησης
-Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019
-Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο
Εργασιών (EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019
-Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της
Επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 1/4/2019 έως 30/06/2019. Το
συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της
δημόσιας χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή
των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί
εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του
έτους 2021. Η προκήρυξη της δράσης θα γίνει το επόμενο
χρονικό διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και για
τους επιλέξιμους ΚΑΔ, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
στο
Link
:
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elGR&page=35&pressid=20713 .

Greece-Lithuania Virtual Business Forum & B2B
meetings
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΒΕΑ, o ΣΕΒ και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Enterprise Greece, εναρμονισμένοι
με τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η
πανδημία του COVID-19, θα πραγματοποιήσουν την
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00, Virtual
Business Forum & B2B meetings Ελλάδας - Λιθουανίας.
Η εν λόγω διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με την Πρεσβεία της Λιθουανίας στην Αθήνα
και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του
Βίλνιους. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των
Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις
δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της Λιθουανίας,
ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν Virtual B2B
meetings μεταξύ των Ελλήνων και Λιθουανών
επιχειρηματιών. Οι 25 επιχειρήσεις από την Λιθουανία
που
θα
συμμετάσχουν
στα
B2B
meetings
δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής κλάδους:
ενέργεια, υλικά για έργα υποδομής, είδη υγιεινής,
ενδύματα, τρόφιμα, ΙΤ κ.ά. Για την αναλυτική λίστα των εν
λόγω επιχειρήσεων πατήστε εδώ. Η συμμετοχή στο
φόρουμ είναι δωρεάν και το κόστος συμμετοχής στα B2B
meetings ανέρχεται σε €50/επιχείρηση. Παρακαλείσθε,
εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Business
Forum, όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το Δελτίο
Συμμετοχής πατώντας εδώ έως την Δευτέρα 21
Σεπτεμβρίου
2020.Για
οποιαδήποτε
πληροφορία
μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (Τ. 210 3382 342,
252) και με τον ΣΕΒ (Τ. 211 500 6121). ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕΒ: • ALPHA BANK ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 120-00-2002-008680. IBAN GR14 0140
1200 1200 0200 2008 680. • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146 / 480165-26
IBAN GR 98 0110 1460 0000 1464 8016 526. •
EUROBANKERGASIAS
A.E.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0025.43.0200882940, ΙBAN GR
5402600250000430200882940.
•
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
A.E.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5049-072364-535, IBAN
GR22 0172 0490 0050 4907 2364 535.
71.332 επιταγές κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ
ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα τον
Αύγουστο, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ (0.1.09.2020)
Αριθμός-ρεκόρ ενεργοποιημένων επιταγών κοινωνικού
τουρισμού του ΟΑΕΔ σημειώθηκε τον Αύγουστο.
Συνολικά, από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 31
Αυγούστου ενεργοποιήθηκαν 71.332 επιταγές σε
τουριστικά καταλύματα και 8.718 επιταγές ακτοπλοϊκής
μετακίνησης.
Συγκεκριμένα, 51.363 επιταγές του
βελτιωμένου και ενισχυμένου Προγράμματος Κοινωνικού
Τουρισμού 2020-21 που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου,
καθώς και 19.969 επιταγές του Προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού 2019-20 που παρατάθηκε έως τις
31 Οκτωβρίου 2020, ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά
καταλύματα. Επισημαίνεται ότι τον Αύγουστο του 2019
είχαν ενεργοποιηθεί 19.129 επιταγές κοινωνικού
τουρισμού σε τουριστικά καταλύματα της χώρας.
Επιπλέον, ενεργοποιήθηκαν 20.068 επιταγές του
Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2019-20 κατά το
διάστημα
Ιουνίου-Ιουλίου
2020.
Δηλαδή,
τους
καλοκαιρινούς μήνες πήγαν διακοπές συνολικά 91.400
δικαιούχοι και ωφελούμενοι κοινωνικού τουρισμού. Για
αναλυτικές
πληροφορίες,
τους
όρους
και
τις
προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και πλήρεις
οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης των επιταγών, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos .

Διακήρυξη
ανοιχτού
διεθνή
διαγωνισμού «Μελέτη
καθορισμού
ενός
μεθοδολογικού
πλαισίου
Ολοκληρωμένη
ανάπτυξη
Οδηγών
Επιχειρείν
&
εκπόνηση ερευνών αγοράς».

Tο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 το 3o “ Οlympic
day run”
Greece … η μεγαλειώδης αθλητική
διοργάνωση γίνεται πραγματικότητα !!! οι εγγραφές
κλείνουν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Στις 11.08.2020 δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του ηλεκτρονικού
ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού «Μελέτη καθορισμού ενός
μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών
Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς». Το έργο έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ο
προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1.802.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ 1.453.225,81 €). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
της
διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr όπου έχει λάβει τον Συστημικό
αριθμό 94322 και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης
σχέσης
ποιότητας
–
τιμής.
Οι
προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
στη
διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr μέχρι
την 18.09.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 [καταληκτική
ημερομηνία
παραλαβής
(ηλεκτρονικής
υποβολής)
προσφορών]. Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους του ΕΣΗΔΗΣ και
του ΥΠΕΞ αντίστοιχα:
http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_searc
h_main.jspx (αναζήτηση με Συστημικό αριθμό 94322)
https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-epiheiriseis/dimosioidiagonismoi-diavouleyseis/
https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-epiheiriseis/dimosioidiagonismoi-diavouleyseis/diakeruxe-elektronikou-anoikhtoudiethne-diagonismou-melete-kathorismou-enosmethodologikou-plaisiou-olokleromene-anaptuxe-odegonepikheirein.html

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Ολυμπιακό Μουσείο
δίνει το παράγγελμα για τη δυναμική επανεκκίνηση του
αθλητισμού, με τη συμμετοχή σύσσωμης της ελληνικής
Ολυμπιακής οικογένειας στο 3ο “Olympic Day Run”
GREECE!!! Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, τρέχουμε όλοι
μαζί με την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια
στέλνοντας μήνυμα παγκόσμιας αλληλεγγύης, ενότητας
και ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο! Το Ολυμπιακό
Μουσείο θα δώσει το παράγγελμα της εκκίνησης του 3ου
“Olympic Day Run GREECE” σε συνεργασία με την
Ελληνική
Ολυμπιακή
Επιτροπή,
τον
Δήμο
Θεσσαλονίκης, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τον
ΣΕΓΑΣ, τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσ/νίκης, το Διεθνές Κέντρο
Ολυμπισμού
''OLYMPiA'',
το
Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή
Ολυμπιονικών,
Παραολυμπιονικών,
Διακεκριμένων
Αθλητών, Αθλητικών Συλλόγων και Θεσμικών Φορέων
από όλη την χώρα. Το μοναδικό επίσημο δρομικό
γεγονός της ελληνικής Ολυμπιακής οικογένειας ενώνει τα
βήματα μικρών και μεγάλων για τον εορτασμό των
Ολυμπιακών αξιών. Μετά από την τεράστια επιτυχία των
προηγούμενων ετών και κατόπιν αιτήματος των
συμμετεχόντων, το δρομικό πρόγραμμα επεκτείνεται και
διαμορφώνεται στους αγώνες: “Olympic Day Run: Family
& Teenagers”, 1,5Κ για οικογένειες και μαθητές 12-18
ετών, “Olympic Day Run: By the Sea”, 5K για εφήβους
και ενήλικες και για πρώτη φορά φέτος, “Olympic Day
Run: Dynamic”, 10K αποκλειστικά για ενήλικες. Σε όλους
τους δρομείς που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό
μετάλλιο και αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής από την
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ οι νικητές θα λάβουν
τα ειδικά έπαθλα του 3ου “Olympic Day Run
GREECE”.ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ !! ΖΗΣΕ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ !!!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ στην ιστοσελίδα του
http://olympicdayrun.gr/ .

5ο webinar της σειράς “Doing Business with the Arab
World”
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το 5ο webinar
της σειράς “Doing Business with the Arab World” την 16η
Σεπτεμβρίου στις 14:00 (τοπική ώρα Ελλάδος), στο οποίο θα
παρουσιαστούν, για πρώτη φορά, οι προοπτικές που
προσφέρουν στους Έλληνες επιχειρηματίες η Σομαλία και το
Τζιμπουτί. Οι δύο αυτές αραβικές χώρες αποτελούν «παρθένες
αγορές» για την Ελλάδα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο
εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ των τριών χωρών. Το ΑραβοΕλληνικό Επιμελητήριο στοχεύει στο να προβάλει μία
αναξιοποίητη αγορά στους Έλληνες επιχειρηματίες, δίνοντάς
τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες και
παρουσιάσεις
Σομαλών
και
Τζιμπουτιανών
ειδικών,
επιχειρηματιών και υψηλά ιστάμενων προσωπικοτήτων,
αναφορικά με ευκαιρίες δραστηριοποίησης στους τομείς του
τροφίμου και της φαρμακοβιομηχανίας, των υποδομών και
δομικών υλικών, της λιμενικής βιομηχανίας και της τεχνολογίας
της πληροφορίας, καθώς και γενικότερες τοποθετήσεις επί του
επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος στις χώρες τους. Το
webinar μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη και μη-μέλη του
Επιμελητηρίου μας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να ακολουθήσουν τις
σχετικές οδηγίες. Τεχνικές πληροφορίες θα δοθούν στους
ενδιαφερομένους όταν κατοχυρωθεί η συμμετοχή τους.
Σημειώνεται πως το 5ο Webinar θα διεξαχθεί στην αγγλική
γλώσσα. Για τη φόρμα συμμετοχής, παρακαλούμε πατήστε στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsaWCCuWjegaC
ZmsmBXvJHuof2FszSStDNhqwRbZzyDl1QlQ/viewform?vc=0&
c=0&w=1&flr=0 . Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
Δηλώσεων Συμμετοχής: Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020,
στις 14:00.

Διαδικτυακή δράση Ε .Επιτροπής για την
προβολή/προώθηση
βιολογικών
προϊόντων
τροφίμων στις αγορές Κ-Μ Συμβουλίου Συνεργασίας
Κόλπου (GCC)
Πρόσκληση συμμετοχής ελληνικών εταιρειών .
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκστρατείας
για την προώθηση ευρωπαϊκών προϊόντων τροφίμων σε
τρίτες χώρες “More than Food”, διοργανώνει
διαδικτυακή δράση (webinar) για την προώθηση
ευρωπαϊκών βιολογικών προϊόντων στις χώρες μέλη του
Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ,
Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία). Η δράση υπό την
θεματική «The Rise in Demand for EU Organic &
Sustainable Products in the GCC αποσκοπεί στη
δικτύωση των ευρωπαϊκών εταιρειών, μέσω της
παρουσίασης ευκαιριών σε εν λόγω αγορές και της
διοργάνωσης διαδικτυακών διμερών επιχειρηματικών
συναντήσεων.
Σε εν λόγω δράση, οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29/9
(2-3.30μ.μ/GST) μπορούν να συμμετάσχουν μόνον
πιστοποιημένες
ευρωπαϊκές
εταιρίες
παραγωγής/εξαγωγής βιολογικών προϊόντων .
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/infofile/71814

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου
,Αύγουστος 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

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 Αυγούστου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocomtelaviv@mfa.gr

ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες,
απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Ειδήσεων Βέλγιο-Αύγουστος 2020
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στις
Βρυξέλλες
(www.agora.mfa.gr/be58) , τηλ. 003225455506,
Email: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα Αύγουστο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2

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
Νο10/2020 από 1 Σεπτεμβρίου 2020.
- το 48ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου
ΟΕΥ Σκοπίων (Σεπτέμβριος 2020), σχετικά με ειδήσεις
οικονομικού,
εμπορικού
και
επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος στη 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 .
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο, απέστειλε
Ενημερωτικό
‘Έγγραφο με
θέμα
«Άρση
των
περιοριστικών μέτρων εισόδου στην Ιαπωνία» .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκυο (www.agora.mfa.gr/jp70 ) ή
για
να
δείτε
το
σχετικό
videohttps://twitter.com/Trade_EU/status/112137827368
0920577 , email: ecocom-tokyo@mfa.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Μηνιαίο
Ενημερωτικό
Δελτίο
Οικονομικών
και
Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας, Αύγουστος 2020.
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: «Oι απώλειες του
τουρισμού στην Ισπανία κατά πολύ μεγαλύτερες από τις
αρχικές προβλέψεις».
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: «Οι προτάσεις της
CEHAT για την αναβίωση του τουρισμού».
-Έρευνα αγοράς για τον κλάδο της βιομηχανίας κρέατος
στην Ισπανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη ( http://www.agora.mfa/ )
.
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε
Ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο
οικονομικών
και
επιχειρηματικών
ειδήσεων
Ολλανδίας, Αύγουστος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στη Χάγη
(www.agora.mfa.gr/nl97) ,email:
ecocom-hague@mfa.gr
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την
Ρουμανία μηνός Αυγούστου 2020.
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.
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 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

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1102738 ΕΞ 2020/01 Σεπτεμβρίου
2020
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3009
Θέμα: «Κυκλοφορία Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης CE
από
τον
Οργανισμό
ENTE
CERTIFICAZIONE
MACCHINE SRL»
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
E-Mail
:
9diadi@otenet.gr
www.aade.gr . Η εγκύκλιος
αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr,

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (Συνέχεια)

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

CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
HEALTH LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
&
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
&
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ)
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: Site: www.chem-ecolink.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr

ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: μόδα
Πληροφορίες https://www.athensfashiontradeshow.gr/:
MOSTRA ROTA
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: εμπορική έκθεση ειδών οικιακής χρήσεως,
ειδών σπιτιού, επίπλων, μικροεπίπλων, υαλικών,
φωτιστικών και εποχιακών ειδών.
Πληροφορίες:http://mostrarota.gr/
ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: είδη δώρου, είδη καπνιστού, βιβλιοπωλείου,
gadget, είδη party - hobby και εποχιακά είδη.
Πληροφορίες: http://giftshow.gr/
ΗΑLFΜΑΡΑΤΗΟΝ
Πόλη: Αθήνα, Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες: https://halfmarathonexpo.gr/el/,
τηλ: 2102626267 e-mail: | info@be-best.gr
KAVALAEXPO (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)
Πόλη: Καβάλα Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Απόστολος
Μαρδύρης
Ημερομηνία : 18-21 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τοπικά προϊόντα
Δήλωση συμμετοχής μέχρι 20 Αυγούστου
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
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

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
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2020
Πόλη: Αθήνα,METROPOLITAN EXPO
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Οικοδομή
Πληροφορίες: www.buildexpogreece.com
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801

Διεθνείς Εκθέσεις
VITAFOODS EXPO 2020
Πόλη: Γενεύη, Ελβετία, PALEXPO GENEVA
Ημερομηνία:7 και 11 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΠΟΠ
Πληροφορίες:
Τηλ:
22710-21001,email:
ismyrnioudis@gummastic.gr,Ιστοσελίδα:
www.gummastic.gr
SARAJEVO AUTO SHOW 2020
Πόλη: Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 08-12 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: αυτοκίνητα
Πληροφορίες:
site:
http://www.auto.ba/
BEAUTY AND WELLNESS SHOW ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση ομορφιάς
Πληροφορίες:https://www.expointurkey.org/exhibitions/is
tanbul-yesilkoy/beauty-and-wellness-show-istanbul
4H INTERNATIONAL HOME & CONCEPT FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα:
Εξοπλισμοί
σπιτιού,
οικιακά
σκεύη,
εξαρτήματα σπιτιού, μικροσυσκευές
Πληροφορίες: site: www.homeconceptfair.com

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

452

9/9/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΗΛ. 2821085526

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

448

11/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΗΛ. 210 5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

447

15/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΛ. 2313307190

449

15/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. 26953 60606

451

15/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
5
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΑΤΡΕΠΠΟΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 210 3483015

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

455

15/09/2020
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΛ. 2313320528

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

456

15/09/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΗΛ. 2313320528

ΓΙΑ

ΓΝΘ " Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

446

16/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΥ
2413504379

450

25/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
1
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

428

28/09/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ,
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΤΗΛ.2108705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

430

28/09/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ (Τ/Κ) ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

442

28/09/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΤΗΛ.
23130317534

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ
ΨΥΚΤΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΗΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΩΤΕΡΩ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΤΗΛ.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΘΑΛΑΜΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΓΝΘ "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα(συνέχεια)
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1/10/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛ. 210 8705015

429

02/10/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΛΟΚΩΝ (ΣΕΤΕ) ΑΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2103483161

•
•

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

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.

