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ΒΕΘ για Αγία Σοφία: Επιβεβλημένες οι εμπορικές κυρώσεις
Κοντόφθαλμη, ανιστόρητη και προκλητική χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης την απόφαση του Τούρκου
προέδρου Ερντογάν για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί στο ψήφισμα που εξέδωσε, χθες, κατά τη διάρκεια του
διοικητικού του συμβουλίου. Παράλληλα ζητά την επιβολή εμπορικών κυρώσεων στην Τουρκία.
«Η προστασία της ταυτότητας, της ιστορικότητας της Αγίας Σοφίας και των αξιών που ακτινοβολεί σε όλη την οικουμένη είναι
χρέος όλων μας» επισημαίνει χαρακτηριστικά το ΒΕΘ.
Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα «η μετατροπή ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι η Αγία Σοφία σε
εν ενεργεία χώρο μωαμεθανικής λατρείας αποτελεί χτύπημα στην καρδιά του παγκόσμιου πολιτισμού. Με τη στάση αυτή η
γειτονική μας χώρα προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στις επιθετικές ενέργειες κατά της χώρας μας, προσβάλλοντας αυτή τη φορά με
περισσό κυνισμό όλο τον πολιτισμένο κόσμο και τη Χριστιανοσύνη».
Σύμφωνα με το ΒΕΘ «η Αγία Σοφία, το ιστορικό και αρχιτεκτονικό κόσμημα, το σύμβολο της ανεξιθρησκίας και της
ποικιλομορφίας, το οποίο έχει περιληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO,
πρέπει να προφυλαχθεί. Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο την απαράδεκτη και θλιβερή
απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Τέτοιες ενέργειες που προσβάλλουν τη διεθνή κοινότητα, τους παγκόσμιους
και ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ορθοδοξία δεν μπορούν να μένουν αναπάντητες».
Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ μέσω του ψηφίσματος του καλεί:
 Την τουρκική κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση, η οποία αλλοιώνει τον οικουμενικό χαρακτήρα του μνημείου.
 Την UNESCO, αλλά και τη διεθνή κοινότητα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διατηρηθεί το υπάρχον
καθεστώς του μνημείου.
Προτείνει:
 Επιβολή κυρώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και κανόνες.
 Ηχηρή προειδοποίηση για "εμπάργκο" στα τουρκικά προϊόντα και έντονη διαμαρτυρία προς τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές
οργανώσεις. «Καμία επιχειρηματική πρακτική δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συνεχή τουρκική προκλητικότητα» αναφέρει
το Επιμελητήριο χαρακτηριστικά.
Ζητά:
 Ξεκάθαρη στήριξη των συμμάχων της Ελλάδας.
 Στήριξη των ελληνικών βιοτεχνικών προϊόντων.
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης «με τέτοιου τύπου διχαστικές αποφάσεις, δυστυχώς το μόνο
που πετυχαίνουν είναι να αυτοεξευτελίζονται, όταν και εφόσον θα εισέρχονται σε χριστιανική εκκλησία».

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 31 Ιουλίου 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
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ,
Πρόεδρος

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Περιβαλλοντικές Υποδομές:
Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την
προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αποβλήτων», με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ. H
Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν
στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν
σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης
αποβλήτων.
Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων,
στις οποίες δύναται να αποδειχτεί ότι εκτελούνται εργασίες
αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα
απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να
επανεισαχθούν
στον
κύκλο
παραγωγής
και
να
επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με
σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση
είτε άλλες χρήσεις.
Επιλέξιμες Δαπάνες
1,Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3. Μεταφορικά μέσα
4. Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών
δοκιμών
5. Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας
6. Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις
7. Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
8. Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη
Υποβάλλονται
επενδυτικά
σχέδια
από 400.000
€ έως 3.000.000 € με
επιδότηση 20-55% ανάλογα με
το
μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία περιφερειών και την
κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
- Γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr
- Διαρκεί από 29/07/2020 και ώρα 17:00 μέχρι 30/09/2020 και
ώρα 17:00
Η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δεκαοκτώ (18)
μήνες από την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου. Η Δράση
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους.
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη και για την
πρόσκληση του νέου προγράμματος, τις προϋποθέσεις και τις
επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) στο link :


http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Prosklhs
h_perivallontikes_ypodomes.pdf
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση
μπορείτε να απευθυνθείτε:

epiteliki@gge.gr

στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος,
Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και
Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση
από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

www.espa.gr.

Πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων του
Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 20202021 ΟΑΕΔ
Αναρτήθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, οι
οριστικοί πίνακες Δικαιούχων-Ωφελουμένων και
Παρόχων
Τουριστικών
Καταλυμάτων
και
Ακτοπλοϊκών
Εισιτηρίων,
καθώς
και
Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού
Τουρισμού
2020-2021
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.oaed.gr/koinonikostourismos-2020-2021 .Οι πίνακες αφορούν σε
370.000 Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού. Η
διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της
Επιταγής, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για
κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά και
η
μπορεί να ενεργοποιηθεί από 1 Αυγούστου
η
2020 μέχρι την 31 Ιουλίου 2021.
Για κρατήσεις σε τουριστικά καταλύματα, οι
δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα από το
Μητρώο Παρόχων και κατόπιν να επικοινωνούν με
τον πάροχο. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται στη
διαδικασία
κρατήσεων.
Οι
δικαιούχοι
επικοινωνούν απευθείας με τον πάροχο που
επέλεξαν, δηλώνουν ότι είναι κάτοχοι Επιταγής
Κοινωνικού Τουρισμού και αναλόγως προβαίνουν
σε κράτηση, χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε
τρίτου.
Για ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοιωφελούμενοι εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες (e-services) του ΟΑΕΔ την Επιταγή
Κοινωνικού Τουρισμού και προσέρχονται στα
ταξιδιωτικά γραφεία, ή πρακτορεία έκδοσης
εισιτηρίων, ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων
των παρόχων από το Μητρώο Παρόχων,
επιδεικνύουν την εκτυπωμένη Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισμού και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου
Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία
εντάσσονται. Επισημαίνεται πως για καμία
κατηγορία
δεν
απαιτείται
η
προσκόμιση
δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας
πολυτέκνων.
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-20202021

Στα
6,1
δις
ευρώ
το
έλλειμμα
προϋπολογισμού λόγω της πανδημίας

του

Έλλειμμα ύψους 6,101 δισ. ευρώ καταγράφηκε στον
προϋπολογισμό το α' εξάμηνο εφέτος, έναντι στόχου
για πρωτογενές πλεόνασμα 313 εκατ. ευρώ και
πρωτογενούς πλεονάσματος 381 εκατ. ευρώ την
ίδια περίοδο το 2019. Κύριες αιτίες, είναι αφ' ενός η
μείωση των εσόδων λόγω της πτώσης της
οικονομικής δραστηριότητας από την πανδημία, και
αφ' ετέρου οι αυξημένες δαπάνες για την
αντιμετώπιση της κρίσης

ΕΣΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
1. Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό
σύστημα για το σχολικό έτος 2020-2021.
Με απώτερο στόχο την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων
και τη μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ)
των μαθητών των ανωτέρω πληθυσμιακών ομάδων
εντάσσονται οι παρακάτω δράσεις:
 Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα
σχολεία: Ειδική υποστήριξη μαθητών προερχόμενων
από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με
πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, με
χαμηλό επίπεδο ελληνομάθειας με στόχο τη
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως
στο γραμματισμό ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να
ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και
να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα
ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.
 Ενισχυτική
διδασκαλία
στη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση: Παροχή αυτοτελούς υποστηρικτικού
προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών
Γυμνασίου που έχουν μαθησιακά κενά ή προβλήματα
μάθησης.
Σε ποιους απευθύνεται: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας
Περίοδος υποβολής: από 23/7/2020 έως 31/12/2020
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περισσοτερες πληροφοριες:

https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.as
px?item=4935

https://empedu.gov.gr/
2.Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Η Εισαγωγική Επιμόρφωση θα υλοποιηθεί εφαρμόζοντας
τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (24 ώρες σύγχρονης και
72 ώρες ασύγχρονης) και - εκτός από τη θεωρητική πλαισίωση
στα επιμέρους αντικείμενα - θα αξιοποιεί τη μελέτη σεναρίων,
τεχνικές αντεστραμμένης τάξης, διερευνητικής μάθησης,
συνεργατικής επίλυσης προβλήματος, μάθησης μέσω
(ερευνητικού) σχεδιασμού κ.ά., ενώ προβλέπεται αξιολόγηση
όλων όσοι συμμετέχουν στο εγχείρημα (διοίκησης,
επιμορφωτών και επιμορφούμενων). Για τις ανάγκες της
Εισαγωγικής
Επιμόρφωσης
θα
αναπτυχθεί
ειδικό
επιμορφωτικό υλικό με ευθύνη του ΙΕΠ και επιλεγμένων
επιμορφωτών. Επίσης, θα αξιοποιηθεί η μέθοδος των
πολλαπλασιαστών-επιμορφούμενων και θα εκπονηθούν
αναλυτικοί οδηγοί επιμόρφωσης.
Σε ποιους απευθύνεται: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Περίοδος υποβολής: από 24/7/2020 έως 31/12/2020
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περισσοτερες πληροφοριες:

https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.as
px?item=4934

ΕΣΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
3.Υποδομές
εγγείων
βελτιώσεων
στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - 2η Πρόσκληση
Έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και
στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής
αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό
με
στάγδην
άρδευση)
με
αντικατάσταση
υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης.
Υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων
συνοδευτικών μελετών τους όπως:
 εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων
άρδευσης καθώς και των σχετικών
υποστηρικτικών τους υποδομών
 ανακαίνιση
και
αντικατάσταση
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 χρήση ανακυκλωμένων υδάτων
 μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων
ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών
δικτύων
 τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων
σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.
Σε ποιους απευθύνεται:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΟΤΑ Α’ βαθμού
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: από 1/6/2020 έως 28/8/2020
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω
του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη
από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία
ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.
Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του
δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό
πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση
κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην
ηλεκτρονική
δ/νση
του
ΟΠΕΚΕΠΕ
http://www.opekepe.gr/
,
στον
σύνδεσμο
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».
Περιοχή εφαρμογής:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περισσοτερες πληροφοριες:

https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamati
onsfs.aspx?item=4927
Ιστοσελίδα δημοσίευσης:

http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content
/2i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-tisperifereias-dytikis-makedonias-gia-tidrasi-431

Εθνική Στρατηγική Δημόσιας υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες
Εκπόνηση μιας αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες
λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία 2019-2020 και το ν. 4675/2020 και διαρθρώνεται
ενδεικτικά σε 3 φάσεις:
Φάση Α’ (παρούσα): Άμεση αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης με τον περιορισμό των κρουσμάτων και τον έλεγχο της
διασποράς στην κοινότητα (π.χ. testing)
Φάση Β’ (βραχυπρόθεσμα): Αντιμετώπιση πιθανής επερχόμενης έξαρσης της επιδημίας CΟVID-19 με εκπόνηση σχεδίου
ανάκαμψης
Φάση Γ’ (μακροπρόθεσμα): Θωράκιση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας με το σύνολο των απαιτούμενων διοικητικών
διεργασιών και διατομεακών συνεργασιών, τόσο εγκαρσίως μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και συναρμόδιων
Υπουργείων, όσο και καθέτως από το Υπουργείο Υγείας και των υπηρεσιών δημοσίας υγείας όλων των βαθμίδων, έως και
τον μικρότερο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

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

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

Διεθνείς Εκθέσεις
CNR FOOD ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02-05 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση φαγητού
Πληροφορίες:http://cnrfoodistanbul.com/index.aspx?ln=2
IFA
Πόλη: Βερολίνο - Γερμανία
Ημερομηνία: 03 – 05 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων,
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
Πληροφορίες: www.ifa-berlin.com
FAIR OF ECONOMY MODRIČA 2020
Πόλη: MODRIČA – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 03-04 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Οικονομία
Πληροφορίες: http://www.raomd.org/

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αίτημα σημαντικής ισραηλινής αλυσίδας υπεραγορών
για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων
Η ισραηλινής υπεραγοράς λιανικής Shufersal επιθυμεί να
εντάξει στα προϊόντα που προωθεί μέσω των 420
περίπου καταστημάτων που διατηρεί στο Ισραήλ και
ελληνικά.
Η κα. Ronit Hazan, υπεύθυνη διεθνών συνεργασιών της
εταιρείας, επιθυμεί να εντάξει άμεσα νέα και κυρίως
καινοτόμα προϊόντα, τόσο σε κλάδο διατροφής,
καλλυντικών και υγιεινής. Παρακαλούμε για την κατά
προτεραιότητα άμεση ανταπόκριση των ενδιαφερομένων
ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να αναπτυχθούν σταθερές
συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε αύξηση των
ελληνικών εξαγωγών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλουν τις συνοπτικές
παρουσίασεις των προϊόντων τους, οπωσδήποτε στην
αγγλική γλώσσα, απευθείας στην κα. Ronit Hazan
IntsourcingShufersal@shufersal.co.il.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ REX-TONE INDUSTRIES που
παράγουν χημικά προϊόντα, μάσκες αντισηπτικά κ.α.
ζητούν συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις για
εξαγωγή των προϊόντων τους, για περισσότερες
πληροφορίες για τα προϊόντα επισκεφτείτε τον
σύνδεσμο www.atcareproducts.com .
Η εταιρεία JAYANITA Exports tel:+91,9870588552
αναζητά συνεργασία με Έλληνες διανομείς για να
εισάγουν κουρτίνες, ράφια κ.α. Company Profile
https://we.tl/t-wJNOy9k2ds
www.jayanita.com
Η εταιρεία CEO Sooul : 109 Φάση βιομηχανικής
περιοχής Okhla ‐ 3 , Νέο Δελχί ‐110020
ΙΝΔΙΑ,
τηλ.
+
91‐9810139793,
Email:
roobysoul@live.com ,
rdhawer@soul‐india.com ,
εμπορική εταιρεία από την Ινδία, για όλους τους
τύπους ενδυμάτων - Ανδρικά, Γυναικεία και παιδικά
ενδύματα, τόσο σε πλεκτά όσο και σε υφάσματα,
έπιπλα σπιτιού, κοσμήματα και αξεσουάρ μόδας
αναζητά συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Δείτε
το Προφίλ της εταιρείας.
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05/08/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΜΒΩΝ
ΜΕΤΑ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΛ. 2106551691

ΓΕΝ Ε2ΙΙ

372

10/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΣΝΕ 424
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11/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΣΝΕ 424

376

17/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

ΓΙΑ

ΓΣΝΕ 424
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21/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 640 ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ
ΤΟΥ
ΕΦΟΔΙΟΥ
"ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΑΠΟ
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ"
ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"
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25/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΕΦΥΡΩΝ
ΞΗΡΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ
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25/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ
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31/08/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ.2651007982

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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02/09/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
"ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΗΛ.2313317545

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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02/09/2020
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2313317531

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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02/09/2020
ΦΑΝΕΡΗ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΑΙ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΑ
ΟΡΙΑ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ
Η
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΟΥΣ
ΣΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΤΚΖ ΤΗΛ. 2313317531

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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4/9/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα(συνέχεια)
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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
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΜΕΣΩΝ
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




ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

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.

