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Ανακοινώσεις Επιμελητηρίου Ευβοίας για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών 12.08.2021
1.Πρωτοβουλία αλληλεγγύης για την συγκέντρωση χρηματικού ποσού
Η Βόρεια Εύβοια βιώνει εξαιρετικά πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω των πολυήμερων πυρκαγιών. Είναι περιττό να απαριθμήσουμε
τις ολέθριες και πολυδιάστατες συνέπειες της βιβλικής καταστροφής για τους κατοίκους και για τον τόπο. Ο κοινωνικός και οικονομικός
ιστός της καταστράφηκαν. Πάρα πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να αφήσουν τον τόπο κατοικίας τους. Πλήθος σπιτιών και
επιχειρήσεων κάηκαν. Μεγάλο μέρος των δασικών εκτάσεων αποτεφρώθηκε, πολλά ζώα κάηκαν, αφανίστηκαν. Οι ζημιές είναι
ανυπολόγιστες. Κόποι μας ζωής και ένας επίγειος παράδεισος χάθηκαν σε μια στιγμή. H Βόρεια Εύβοια και οι κάτοικοι της, θα πρέπει
να προσπαθήσουν πολλά χρόνια να συνέλθουν. Σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια τους, οφείλουμε να δηλώσουμε το παρόν όλοι
μας. Ήδη, το Επιμελητήριο μας μέσω του ΣΑΜΕΕ (Σωματείο Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας) υλοποιεί σχετική
πρωτοβουλία αλληλεγγύης για την συγκέντρωση χρηματικού ποσού.
Λογαριασμός ΣΑΜΕΕ : ALPHA BANK, GR 17 0140 2330 2330 0200 2009 065
2. Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης
Η Βόρεια Εύβοια βιώνει εξαιρετικά πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω των πολυήμερων πυρκαγιών. Είναι περιττό να απαριθμήσουμε
τις ολέθριες και πολυδιάστατες συνέπειες της βιβλικής καταστροφής για τους κατοίκους και για τον τόπο. Ο κοινωνικός και οικονομικός
ιστός της καταστράφηκαν. Πάρα πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να αφήσουν τον τόπο κατοικίας τους. Πλήθος σπιτιών και
επιχειρήσεων κάηκαν. Μεγάλο μέρος των δασικών εκτάσεων αποτεφρώθηκε, πολλά ζώα κάηκαν, αφανίστηκαν. Οι ζημιές είναι
ανυπολόγιστες. Κόποι μας ζωής και ένας επίγειος παράδεισος χάθηκαν σε μια στιγμή.
Το Επιμελητήριο Εύβοιας υλοποιεί εκστρατεία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης. Οι αρχικές προτεραιότητες ωστόσο άλλαξαν.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει άμεση ανάγκη για :
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΛΑΜΠΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΩΔΙΑ, κτλ), • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΒΑΝΕΣ
κτλ), • ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ, • ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, • ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, • ΣΚΟΥΠΕΣ,
•ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ, • ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Η συγκέντρωση γίνεται στην εξής Δ/νση: 4ο χλμ Χαλκίδας-Ερέτριας, Αντιπροσωπεία Κωνσταντίνου, 34100 Χαλκίδα.
Τηλ. Επικοινωνίας:
6979700008 κος Θεοδόσης Γεωργουλόπουλος, 22210 23510 /22885 κος Κώστας Μακρής,
937470703/6937470701 κος Κωνσταντίνου Δημήτρης.

Άνοιγμα του Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής για την κατάθεση δωρεών, με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση των
πυρόπληκτων περιοχών
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου (11.08.2021): Κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών, ανοίχθηκε την 11/08/2021, στην
Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής – Εισφορές Ιδιωτών» του ν. 4797/2021 (Α’ 66),
στον οποίο μπορούν να κατατίθενται δωρεές για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων
από φυσικές καταστροφές, όπως οι μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της πατρίδας μας. Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
που βιώνει για ακόμα μια φορά η χώρα μας, με τους συμπολίτες μας να δοκιμάζονται σκληρά και τις καταστροφικές συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής να γίνονται ήδη αισθητές, σε παγκόσμιο επίπεδο, το Κράτος έχει επιστρατεύσει από την πρώτη στιγμή, ως όφειλε,
όλους τους διαθέσιμους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους για την άμεση αποζημίωση και στήριξη των νοικοκυριών και
επιχειρήσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές, αρχικά, και την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και την αποκατάσταση του
φυσικού πλούτου της χώρας, στη συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την αμεσότερη δυνατή ανακούφιση των συμπολιτών μας,
προχωρήσαμε στην κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτάχυνση των διαδικασιών, για την
αποζημίωση κάθε πυρόπληκτου σε όποια περιοχή της χώρας και αν βρίσκεται, ενώ παράλληλα, δρομολογούμε την βέλτιστη
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ύψους 16 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και την πράσινη μετάβαση. Τα τελευταία δύο χρόνια η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών διαχειριστήκαμε πολλαπλές
κρίσεις. Την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, μεγάλες φυσικές καταστροφές, εθνικές προκλήσεις και μεταναστευτικές πιέσεις. Βρήκαμε
τους πόρους, ενεργήσαμε έγκαιρα, αποζημιώσαμε άμεσα συμπατριώτες μας, χτίσαμε «δίχτυ» προστασίας και ασφάλειας πάνω από
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενισχύσαμε την άμυνα και ενδυναμώσαμε την ισχύ της χώρας. Με την ίδια ταχύτητα και προσήλωση στο
στόχο, με σεμνότητα και με σεβασμό στον κάθε πολίτη, θα ενεργήσουμε και σήμερα, ανταποκρινόμενοι στην νέα πρόκληση και στις
ανάγκες των συμπατριωτών μας. Στην κρίσιμη μάχη, όμως, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών και την
αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της χώρας μας, μπορούμε να συνδράμουμε όλοι. Είναι μια δοκιμασία που επιβάλλει
υπευθυνότητα και ενότητα. Η έμπρακτη αλληλεγγύη πολιτών και επιχειρήσεων, στον βαθμό που ο καθένας και η καθεμία μπορούν να
προσφέρουν, είναι πολύτιμη. Οι πόροι που θα κατατεθούν κατά την τρέχουσα περίοδο, θα διατεθούν, σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και
λογοδοσίας, σε στοχευμένες δράσεις στήριξης και ενίσχυσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές και αποκατάστασης των δασικών και
άλλων οικοσυστημάτων, οι οποίες και θα ανακοινώνονται δημόσια. Ο κωδικός ΙΒΑΝ του ειδικού λογαριασμού είναι: GR
9501000230000002341227461.

Αναδείχθηκαν μέσω κλήρωσης οι νέοι δικαιούχοι του
προγράμματος «Τουρισμός για Όλους»

Δελτίο Τύπου 11.08.2021. Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10
Αυγούστου 2021 και ώρα 12:30, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», η ηλεκτρονική κλήρωση
για την ανάδειξη των νέων δικαιούχων του προγράμματος
«Τουρισμός για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού.
Πλέον, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της
κλήρωσης και θα ακολουθήσει η απόδοση των διατακτικών
(vouchers) στους δικαιούχους/ωφελούμενους.
Στην κλήρωση συμμετείχαν 309.295 έγκυρες αιτήσεις πολιτών,
όπως αυτές καταχωρήθηκαν στον οριστικό πίνακα αιτηθέντων και
αποδόθηκαν 35.120 vouchers σε 61.850 ωφελούμενους για
καταλύματα, καθώς και 35.732 vouchers σε 66.501 ωφελούμενους
για τουριστικά γραφεία, βάσει των διαθέσιμων κονδυλίων του
προγράμματος για το 2021 και του συνολικού σχεδιασμού.
Συνολικά, αποδόθηκαν 70.852 vouchers σε 128.351 νέους
ωφελούμενους του προγράμματος, που προστίθενται στα 423.751
vouchers σε 753.559 ωφελούμενους που αποδόθηκαν το 2020.
Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί 33.822 διατακτικές (evoucher) από 67.860 ωφελούμενους.
Ο κατάλογος των κληρωθέντων ωφελούμενων μελών του
προγράμματος θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στον ιστότοπο του
Υπουργείου Τουρισμού και στην πλατφόρμα tourism4all.gov.gr ενώ
το e-voucher θα λαμβάνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet
μέσω της πλατφόρμας.
Η εξαργύρωση των νέων διατακτικών (e-vouchers) μπορεί να
ξεκινήσει άμεσα σε όλη τη χώρα.
Η αρμόδια Υφυπουργός Τουρισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε
σχετικά: «Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η χώρα
λόγω της πανδημίας και των καταστροφικών πυρκαγιών,
συνεχίζουμε και διευρύνουμε το πρόγραμμα ‘Τουρισμός για Όλους’.
Στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή ανάκαμψη του τουριστικού
προϊόντος της χώρας, ταυτόχρονα με τη στήριξη της τοπικής αλλά
και της εθνικής οικονομίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατεξοχήν
ωφελούμενοι του προγράμματος είναι η μέση ελληνική οικογένεια
και οι νέοι. Με την απόδοση των 70.852 διατακτικών στους 128.351
νέους ωφελούμενους, το Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί το
σχεδιασμό του και ανταποκρίνεται με πράξεις στις προκλήσεις της
δύσκολης τουριστικής περιόδου που διανύουμε. Συνεχίζουμε την
προσπάθεια, αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία απέναντι στις
αντιξοότητες, ώστε να βγούμε από την κρίση με πλεόνασμα
προοπτικής για τον ελληνικό τουρισμό και τους ανθρώπους του».

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση
Zuchex 2021
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην
Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνή Έκθεση “ZUCHEX
2021- (31th International Home and Kitchenware Fair)” από
την εταιρία Tarsus Turkey Fuarcılık στην Τουρκία- İstanbul
με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων
των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
υαλικών, ειδών κουζίνας, πορσελάνινων, ατσάλινων,
κεραμικών, πλαστικών ειδών, διακόσμησης, φωτιστικών,
λευκών ειδών, ειδών δώρου, προίκας και οικιακών
ηλεκτρικών ειδών.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από
το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 4 μέρες (15-18
Σεπτεμβρίου 2021) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης το
Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4
ή 5 αστέρων.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (15-18
Σεπτεμβρίου 2021). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://en.zuchex.com/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να
μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν
αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία
της Τουρκίας.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την συννημμένη αίτηση και να μας την
στείλουν το αργότερο μέχρι τις 30.08.2021 στο e-mail
atina@trade.gov.tr.

10 Αυγούστου 2021 - Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι οι Τράπεζες-μέλη της με κοινή τους
απόφαση προβαίνουν στις εξής ενέργειες που αφορούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που επλήγησαν από τις πρόσφατες
πυρκαγιές στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και εντός της περιμέτρου που θα ορίσει η Ελληνική Κυβέρνηση με την οποία είμαστε
σε διαρκή σχετική εποικοδομητική συνεργασία :
Αναστέλλουν, για έξι (6) μήνες, την πληρωμή των κάθε μορφής ενήμερων δανειακών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των
χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ
Θα απέχουν, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, από την λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στα ως άνω μέτρα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Τράπεζα συνεργασία τους,
και να υποβάλλουν σχετικό αίτημα.
Τέλος, οι Τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα είναι σταθερά δίπλα στους
πληγέντες με πρόσθετα μέτρα που θα απαιτηθούν. Ακόμη, οι τράπεζες θα αναπτύξουν περαιτέρω δράσεις, σε συνεργασία με τις
κρατικές υπηρεσίες, για την προληπτική θωράκιση της χώρας από τις πυρκαγιές. Ήδη κατατέθηκε από την ΕΕΤ στον τραπεζικό
λογαριασμό που έχει ανοίξει με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ένα πρώτο χρηματικό ποσό, που προορίζεται ειδικά
για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των πληγέντων.

Τα 9 μέτρα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την στήριξη των πυρόπληκτων
Δείτε εδώ την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα :
Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές έχει
επεξεργαστεί στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επανέναρξη λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων από 1/9/2021 με
συγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο – Το πρωτόκολλο
λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 12.08.2021 : Σε
συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοινώνει την
επανέναρξη λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων από την Τετάρτη
01/09/2021.
Τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και το
ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ καθορίζονται ως
εξής:
Εμπορικές Εκθέσεις
Κανόνες Εισόδου στο Εκθεσιακό Κέντρο (χώρο της έκθεσης)
• Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του
GreenPass(εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες). Οι μη εμβολιασμένοι
εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για τις τουριστικές
υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.
• Οι επισκέπτες προσέρχονται μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής.
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους
στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.
Κανόνες Λειτουργίας Έκθεσης
• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
• Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για
τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ
τραπεζοκαθισμάτωνστην εστίαση.
Πρόσθετα Μέτρα Προστασίας
• Ο κλιματισμός λειτουργεί με εισροή νωπού αέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της
έκθεσης.
• Μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών.
• Σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.
• Σύστημα καταμέτρησης ατόμων.
• Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης της
εγκατάστασης, και των εξοπλισμών.
• Ενημερωτικές αφίσες, banners, roll–ups και οθόνες προβολής
οπτικοακουστικών μηνυμάτων με παρουσίαση των μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας.
• Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
Λειτουργία της ΔΕΘ 11 –19/09/2021 με τους ακόλουθους κανόνες:
Κανόνες Εισόδου στο χώρο της ΔΕΘ
• Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του
GreenPass(εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες). Οι μη εμβολιασμένοι
εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για τις τουριστικές
υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους
στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.
Κανόνες Λειτουργίας Έκθεσης
• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
• Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για
τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ
τραπεζοκαθισμάτωνστην εστίαση.
Πρόσθετα Μέτρα Προστασίας
• Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού.
• Σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.
• Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων.
• Σύστημα καταμέτρησης ατόμων.

Μέτρα
ανακούφισης
και
πληγέντων από τις πυρκαγιές

στήριξης

των

Δελτίο
τύπου
Υπουργείου
Οικονομικών
(06.08.2021) : Η Ελληνική Κυβέρνηση, το
Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία με τα
συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
ενεργοποιούν μια σειρά από μέτρα στήριξης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων των περιοχών που
πλήττονται από τις πυρκαγιές, μετά την κήρυξη των
περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την
οριοθέτησή τους από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών. Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.
Σε λειτουργία η πλατφόρμα για δηλώσεις ΦΠΑ
υπηρεσίας μιας στάσης ηλεκτρονικού εμπορίου
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 10.08.2021 : Η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι από
σήμερα είναι σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής
δηλώσεων ΦΠΑ για τις υπηρεσίες μιας στάσης
ηλεκτρονικού εμπορίου (VAT OSS και IOSS). Οι
επιχειρήσεις, που έχουν εγγραφεί σε αυτές τις
υπηρεσίες, πρέπει να υποβάλουν τη σχετική
δήλωση ΦΠΑ μέχρι τις 31/8/2021 και να
καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο.

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων
μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ στις 12.08.2021
εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση: Στο πλαίσιο της
εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής
των κύριων και επικουρικών συντάξεων το
Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη
συνεδρίαση της 5ης Αυγούστου 2021 το ακόλουθο
πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών
συντάξεων:
ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Στις 25 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις
των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και
τον ΟΤΕ) που το AΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
Στις 26
Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις
των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και
τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Στις 27 Αυγούστου 2021,ημέρα Παρασκευή θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις
των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που
προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ).
Στις 30 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα θα
καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του
Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και
ΔΕΗ.

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για τη Διαχείριση Αποβλήτων
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129Α/23.07.2021 ο νόμος 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών,
πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. Δείτε εδώ το νόμο όπως δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. Έτους 2021-2022
Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μας ενημερώνει σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master of Science in Digital Communication Media
and Interaction Environments) του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ, το οποίο έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με τον
Ν.4485/2017, ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2021-2022 για 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και
φοιτήτριες, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 23.59 (ηλεκτρονική υποβολή
όλων
των
εγγράφων
σε
ενιαίο
αρχείο
pdf
μέσω
email).
Το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» στελεχώνεται από περισσότερους από 12
διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση
και τα ΜΜΕ και του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, ήδη οδήγησε σε 2 εκπαιδευτικές σειρές διπλωματούχων αποφοίτων έτους εισαγωγής
2018-2019 και 2019-2020, και στηρίζεται στην εμπειρία της ομώνυμης κατεύθυνσης του προϋφιστάμενου ΠΜΣ «Επικοινωνία &
ΜΜΕ» ΕΚΠΑ με περισσότερους από 70 διπλωματούχους μέχρι σήμερα. Σκοπός του ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και
Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις περιοχές

•

η επιστήμη των δεδομένων στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία (data science in journalism and communication)

•

σχεδιασμός εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων (designing virtual environment experiences)

•

συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή κοινωνική και ανθρωπιστική καινοτομία (participatory governance and digital
social and humanitarian innovation)

για τις οποίες στο πλαίσιο του Προγράμματος προτείνονται επιλογές 6 εξαμηνιαίων μαθημάτων από συνολικά 12 προσφερόμενα,
με στόχο την διεπιστημονική κατάρτιση επαγγελματιών και ερευνητών. Η επιστημονική εμπειρία των διδασκόντων, η υψηλή
αναλογία διδασκόντων προς φοιτητές, οι σύγχρονες τεχνολογικές και ερευνητικές υποδομές του Προγράμματος και του Τμήματος
ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, η διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηριακών δραστηριοτήτων και σεμιναρίων με επιλεγμένους εξωτερικούς
ομιλητές, καθώς και η δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής μαθημάτων, εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των σπουδών και
την ανταπόκριση
στα
επιστημονικά
ενδιαφέροντα
των
μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακής Τεχνολογίας,
Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικών Τεχνών, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών,
Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών, Οικονομικών,
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών της Αγωγής και Επιστημών της Υγείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων
από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της
ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Η επιλογή των εισακτέων στηρίζεται σε μοριοδότηση φακέλου
υποψηφιότητας και προφορική συνέντευξη. Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/ες καθίστανται πτυχιούχοι
εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στην πρόσκληση.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, για παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση (απογευματινές
συναντήσεις), με υποχρεωτική παρακολούθηση και συνολικό φόρτο απασχόλησης 90 ECTS για το σύνολο του Προγράμματος. Οι
γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Το Πρόγραμμα έχει τέλη φοίτησης ύψους 650 Ευρώ ανά εξάμηνο, με τις
προβλέψεις απαλλαγής για φοιτητές πολίτες της ΕΕ με χαμηλό οικονομικό εισόδημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017
όπως
ισχύει.
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Προγράμματος «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης»
καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα σπουδών (δομή σπουδών, μαθήματα, διδάσκοντες, διπλωματικές εργασίες,
προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων) είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Προγράμματος, στην διεύθυνση https-mastersntlab-gr-index-php-2020-07-07-masters-call-2021-2022/
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και
ΜΜΕ ΕΚΠΑ (στοιχεία επικοινωνίας εδώ), καθώς και απευθείας με το Πρόγραμμα στην διεύθυνση medialab@media.uoa.gr

Πρόσκληση στη Δεθνή Έκθεση
Fashion Prime Izmir
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση FASHION PRIME IZMIR 2021 από την Ένωση Εξαγωγέων Αιγαίου στην Τουρκία- Σμύρνη (Izmir)
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς ετοίμου ενδύματος και
μόδας.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο διαρκεί 4 μέρες (14-17
Σεπτεμβρίου 2021) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Είναι σημαντικό να
επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το Τούρκικο Υπουργείο Εμπορίου και όχι από τη Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα. Οι
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (14-17 Σεπτεμβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο Εμπορίου θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες των (14-17 Σεπτεμβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών).
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να
καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://fashionprime.izfas.com.tr/index.php/tr/index.html
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να μας την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 30/08/2021 στο e-mail atina@trade.gov.tr.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
12η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και
Πτηνοτροφία, “Zootechnia’
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: κτηνοτροφία και πτηνοτροφία
Πληροφορίες: Site: https://zootechnia.helexpo.gr/el , τηλ:
2310291111 e-mail: exhibitions@helexpo.gr
MEAT &GRILL
Πόλη: Αθηνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
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: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα:Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr
Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων
Πληροφορίες: 0335980001616153768..pdf
(supplychainexpo.gr)
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού
κλάδου της χώρας
Πληροφορίες: Site: https://buildexpogreece.com/
TTGW 2020
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/ 10/2021
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site:http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
SECUREXPO, ENDELEX & SMART HOME Expo
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Κτιριακού Αυτοματισμού,
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δικτύων
Πληροφορίες: www.securexpo.eu , www.indelexsmarthomexpo.eu

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 05-07/11/2021
Εκθέματα: Μηχανήματα και τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου,
βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομηχανική υπεργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://metalmachinery.gr/
3o Yachting Festival
Πόλη: Ψηφιακά στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Mact Expo
Center, Αθήνα
Ημερομηνία: 6-9/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Yachting & θαλάσσιου τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/
8η Athens International Tourism & Culture Expo
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164 Email:
info@leaderexpo.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
Tread Expo
Πόλη: Εικονική Έκθεση, Ινδία
Ημερομηνία: 15-16 Αυγούστου 2021
Εκθέματα: Βιομηχανική και Εμπορική Έκθεση
Πληροφορίες: site: https://3portsicc.org/
MARBLE IZMIR FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 25-28 Αυγούστου 2021
Εκθέματα: φυσική πέτρα - μηχανημάτων
Πληροφορίες: site: http://marble.izfas.com.tr/ , email:
anil.erdogan@izmirfair.com.tr, burak.barbaros@izmirfair.com.tr
MAKTEK EURASIA FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη – Τουρκία
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου – 04 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Μηχανήματα , τεχνολογία
Πληροφορίες: site: http://maktekfuari.com/en/

Riga Food 2021
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ķīpsala, Βαλτική
Ημερομηνία: 9 -11 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: : www.rigafood.lv E-mail:
rolands.nezborts@bt1.lv Τηλέφωνο: +371 67067550 Κινητό: +371
29127662
MAISON & OBJET PARIS
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Paris Nord Villepinte, Παρίσι
Ημερομηνία: 9 – 13 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: design, έπιπλο, είδη σπιτιού και εσωτερικής
διακόσμησης
Πληροφορίες: site: https://www.maison-objet.com/en/paris

Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού – Γαστρονομίας &
Οίνου
Πόλη: Αθήνα, Mact Media Group
Ημερομηνία: 21-24 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού –
Γαστρονομίας & Οίνου
Πληροφορίες: https://ttgw.gr/

FASHION PRIME
Πόλη: Fuar Ιzmir, Σμύρνη
Ημερομηνία: 15-17 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Υφάσματα και Αξεσουάρ
Πληροφορίες:site:
https://fashionprime.izfas.com.tr/index.php/en/index.html

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/

31η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ HOME & KITCHENWARES
Πόλη: Κωνσταντινούπολη ,Tuyap Fair Exhibition Center
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: είδη κουζίνας
Πληροφορίες: site: https://10times.com/zuchex, e-mail:
marketing@e.zuchex.com

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΟΤΩΝ GOURMET SELECTION
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 26-27 /9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site:
https://www.tradefairdates.com/Gourmet-SelectionM2931/Paris.html

ΚΑΙ

ASIA FRUIT LOGISTICA 2021
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center του
Χονγκ Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 28-29/9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: www.asiafruitlogistica.com/tickets
it-sa
Πόλη: Νυρεμβέργη
Ημερομηνία: 12-14 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: ΙΤ Ασφάλεια
Πληροφορίες: site: https://www.it-sa.de/en, τηλ: 210
6410405
"Turkish Shipping Outlook Report 20/21"
Πόλη: Viaport Marina, Τουρκία
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Τομέα Θαλάσσιων Μεταφορών
Πληροφορίες: site: : TURKISH SHIPPING OUTLOOK
REPORT 2020/2021 – Türk Armatörler Birliği
(armatorlerbirligi.org.tr) τηλ: +90 543 696 2098 email:
esin.aslihan@informa.com
BEAUTYISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Καλλυντικά, είδη ομορφιάς
Πληροφορίες: site: www.beauty-istanbul.com
ALUEXPO
2021
–7Η
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 14-16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: τεχνολογία, μηχανήματα και προϊόντα
αλουμινίου
Πληροφορίες: site: https://aluexpo.com/home-en/
iENA 2021
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 4-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα
Προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.german-fairs.gr/allesektheseis/iena/ , www.iena.de , τηλ: 210 6419021, email: s.theofanidou@ahk.com.gr
WIN – EURASIA
Πόλη: Tüyap Fair, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα:
Συστήματα
αυτοματισμού,
ενέργεια
ηλεκτρονικές τεχνολογίες, λύσεις logistics, management,
τεχνολογίες συγκόλλησης και κοπής
Πληροφορίες: site: https://www.win-eurasia.com/en τηλ:
+90 212 334 69 00
Vietnam Elevators Expo
Πόλη: Ho Chi Minh City, Βιετνάμ
Ημερομηνία: 2-4/12/2021
Εκθέματα: ανελκυστήρες και εξαρτήματα αυτών
( επιτρέπεται και η ηλεκτρονική συμμετοχή )
Πληροφορίες: site: http://elevatorexpo.com.vn ,τηλ: (84)
904811648 ,e-mail: minhchau@exdesign.com.vn

ARTIZIANO IN FIERA 2021
Πόλη: Μιλάνο- - Ιταλία
Ημερομηνία: 04-12/12.12.2021
Εκθέματα: προϊόντα χειροτεχνίας
Πληροφορίες: site: https://landingaflive.artigianoinfiera.it/2021/indexen.html?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_campaign=aper
tura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta , e-mail:
info@artigianoinfiera.it

Επιχειρηματικά Νέα
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ετήσια Έκθεση 2020-2021 του
Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου για
την οικονομία της Σερβίας και την ανάπτυξη των Οικονομικών και
Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Σερβίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocombelgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

1η
τροποποίηση
Απόφασης
Ένταξης
Ωφελούμενων
Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών
Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την
αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης
Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη
Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την
αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την
ένταξη επιπλέον ογδόντα τεσσάρων (84) ωφελουμένων συνολικής
δημόσιας δαπάνης 6.098.261,18 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση
εδώ.
12η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ
μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»
Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης
Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την
ένταξη επιπλέον πέντε (5) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 339.836,92 ευρώ. Η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 306.712.908,79 ευρώ. Δείτε τη σχετική
Απόφαση εδώ.
Η απασχόληση τον Ιούλιο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία του
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Θετικό διατηρήθηκε
και τον Ιούλιο του 2021 το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος
«ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες
πρόσληψης ανήλθαν σε 288.893, ενώ οι αποχωρήσεις σε 264.498
(109.631 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 154.867 καταγγελίες
συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου
χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουνίου ήταν θετικό κατά 24.395
θέσεις εργασίας. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 οι
αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.282.489 και οι αποχωρήσεις
έφτασαν τις 1.007.484 (479.065 οικειοθελείς αποχωρήσεις και
528.419 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις
συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών
μισθωτής απασχόλησης του πρώτου επταμήνου του έτους 2021 είναι
θετικό κατά 275.005 θέσεις εργασίας. Επισυνάπτεται η σχετική
έκθεση.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

23/08/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ,
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ)
ΤΗΛ. 231038-1080 231038-1074
23/08/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΤΑΣ
ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
424
ΓΣΝΕ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΛ.
231038-1080 231038-1074
23/08/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
"ΤΡΙΕΤΗ
ΕΛΕΓΧΟ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ,
ΑΠΟΦΡΑΞΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΣΥΛΛΟΓΗ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ή
ΜΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΦΡΕΑΤΙΩΝ,
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟ
24/08/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) ΤΗΛ. 231038-1080 231038-1074

424 ΓΣΝΕ

500

24/08/2021
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
231038-1074

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΤΗΛ.
231038-1080

424 ΓΣΝΕ

498

25/08/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)
ΤΗΛ. 231038-1080 231038-1074

424 ΓΣΝΕ

505

26/08/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
231038-1074

509

26/08/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

510

26/08/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

515

26/08/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ
ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΛ. 26953 60606

501

27/08/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΤΗΛ. 231038-1080 231038-1074

ΓΙΑ

ΤΗΝ
(ΙΑΤΡΙΚΑ

424 ΓΣΝΕ

503

27/08/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ) ΤΗΛ. 231038-1080 231038-1074

ΓΙΑ

ΤΗΝ
(ΙΑΤΡΙΚΟΙ

424 ΓΣΝΕ

511

27/08/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
60606

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ
ΤΗΛ.

ΤΗΝ
26953

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

512

27/08/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
60606

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΩΝ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΚΑΕ
1139)

ΓΙΑ
ΤΗΛ.

ΤΗΝ
26953

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

513

27/08/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
"ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ"
ΤΗΛ. 26953 60606
27/08/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

504

30/08/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) ΤΗΛ. 231038-1080 231038-1074

ΓΙΑ
ΤΗΝ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

424 ΓΣΝΕ

502

30/08/2021
ΠΡΟΜΗΕΘΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
231038-1074

ΓΙΑ
ΤΗΝ
(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
231038-1080

424 ΓΣΝΕ

497

506

508

499

514

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.

ΓΙΑ
ΤΗΝ
231038-1080

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

ΤΗΝ
ΕΚΤΟΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΑΝΑΝΗΨΗΣ)
ΤΗΛ.

424 ΓΣΝΕ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
31/08/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ
ΜΕΘ
ΤΟΥ
ΓΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19 ΤΗΛ. 2413 504379
16/09/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΑΣΜΑΤΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΤΟΥ
ΓΝΘ
Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΗΛ.
2313 307190
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•

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

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.

