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Συγχαρητήρια επιστολή ΒΕΘ για την εκλογή του Γ. Χατζηθεοδοσίου στο τιμόνι της ΚΕΕΕ
Την κρισιμότητα της περιόδου που διανύουμε για το επιχειρείν και τη σημασία της συνεργασίας όλων των επιμελητηρίων επισημαίνει
στη συγχαρητήρια επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης στο
νέο πρόεδρο της ΚΕΕΕ, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.
Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μετά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εξελέγη
ομόφωνα νέος πρόεδρος της ΚΕΕΕ, στη θέση του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Μίχαλου.
Στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζει πως ο νέος πρόεδρος της ΚΕΕΕ αναλαμβάνει τα ηνία της Ένωσης, σε μια κρίσιμη
περίοδο για την πορεία της επιχειρηματικότητας, που ανακάμπτει δειλά μετά την πανδημία.
«Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το επιχειρείν και όντας ένας δυναμικός πρόεδρος, με μακρά πορεία,
στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, είμαι βέβαιος πως θα ανταπεξέλθεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις που
θα προκύψουν, αλλά και στα προβλήματα που η επιχειρηματικότητα καλείται να αντιμετωπίσει» αναφέρει στην επιστολή ο κ.
Καπνοπώλης επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, απαιτείται προσπάθεια, δουλειά και διάθεση προκειμένου να
δημιουργηθούν τα εχέγγυα που θα διαγράψουν μια νέα πορεία για τις επιχειρήσεις».
«Είναι υποχρέωση όλων των προέδρων των επιμελητηρίων να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να συνδράμουμε στο έργο σου
προκειμένου να οδηγήσουμε την επιχειρηματικότητα και την οικονομία σε νέα αναπτυξιακά μονοπάτια» καταλήγει στην επιστολή ο
πρόεδρος του ΒΕΘ.

Από Δευτέρα οι αιτήσεις για 4.700 θέσεις Β’ κύκλου του προγράμματος επιδότησης της εργασίας για ανέργους 30 ετών και
άνω στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας
Τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για τη δημιουργία 4.700 νέων θέσεων
εργασίας μέσω του Β’ κύκλου του προγράμματος απασχόλησης για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση
σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας
επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως
εξής:

•
•
•
•

473,50 € για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
568,20 € για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
615,55 € για τους μακροχρόνια ανέργους

710,25 € για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων
ηλικιών των οποίων η διαρκής ανεργία δυσχεραίνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 44.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης μετά το τέλος του προγράμματος και προβλέπονται απλουστευμένες και
ταχύτερες διαδικασίες ένταξης και αποπληρωμής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata

Διπλασιάζεται σε 12 διανυκτερεύσεις η διάρκεια διακοπών κοινωνικού τουρισμού στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ευβοίας
Δελτίο Τύπου 19.08.2021. Από την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, διπλασιάζεται από 6 σε 12 βράδια η μέγιστη διάρκεια
διανυκτερεύσεων για τουριστικά καταλύματα του μητρώου παροχών του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 στους
Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ευβοίας, στο πλαίσιο των μέτρων του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές
πυρκαγιές, κατόπιν της δημοσίευσης της ΚΥΑ 60780/16.8.2021 (ΦΕΚ B' 3847/18.08.2021).
Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 31 Ιουλίου 2022 σε τουριστικά καταλύματα του
μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο ενισχυμένο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 30
Ιουνίου 2022 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και παροχές → Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επισκεφτούν
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos

Έως και την 31η Δεκεμβρίου η αίτηση των φορολογουμένων για τη ρύθμιση
σε έως και 72 δόσεις, των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο
της πανδημίας
Έως και την 31η Δεκεμβρίου μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής, η αίτηση των φορολογουμένων για τη ρύθμιση σε έως
και 72 δόσεις, των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας.
Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου
Βεσυρόπουλου, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, εξαιρετικά και σε περίπτωση που
υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην
υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη
της είσπραξης της οφειλής. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, συντελείται με
την καταβολή της πρώτης δόσης έως και την 31η Ιανουαρίου 2022, ωστόσο η
καταβολή της πρώτης δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ
3750/Β/13-8-2021.

Α. 1177 /09-08-2021 , Τροποποίηση της
υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης
Γ.Γ.Δ.Ε.
«Υποβολή
καταστάσεων
φορολογικών
στοιχείων,
για
διασταύρωση πληροφοριών» (Β΄ 179).
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 3772 Β΄/13.8.2021
η απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητη Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
με αριθ. πρωτ. Α.
1177/09.08.2021 με θέμα: Τροποποίηση της
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1022/2014 απόφασης
Γ.Γ.Δ.Ε.
«Υποβολή
καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
πληροφοριών Β΄ 179)». Δείτε εδώ την
απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Ανανέωση δικαιώματος χρήσης μεταλλικών σφραγίδων με κωδικό κατασκευαστή κοσμημάτων και συναφών ειδών
από πολύτιμα μέταλλα
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών [ΦΕΚ 2983/Β’ /2017], το
δικαίωμα χρησιμοποίησης των μεταλλικών σφραγίδων με τον κωδικό κατασκευαστή κοσμημάτων και συναφών ειδών από πολύτιμα
μέταλλα ανανεώνεται κάθε τρία έτη.
Ειδικότερα, όπως προσδιορίζεται από την παρ.4 του άρθρου 55 της ενότητας 6.1 «Πολύτιμα Μέταλλα/Κοσμήματα» του κεφαλαίου 6
της με αρ. 91354 Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», το 2021 είναι έτος ανανέωσης όλων των εγκρίσεων
χρησιμοποίησης σφραγίδας για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Η ανανέωση χορηγείται από το Επιμελητήριο ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και με την προσκόμιση προς επίδειξη των
παρακάτω αποδεικτικών στοιχείων της κατασκευαστικής τους δραστηριότητας:
1.

προσωποποιημένη πληροφόρηση από το TAXISnet.gr με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας

2.

πρόσφατο τιμολόγιο αγοράς α’ υλών (πολύτιμα μέταλλα)

3.

πρόσφατο τιμολόγιο πώλησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών ή σε περίπτωση χρήσης ταμειακής μηχανής Ζ’ ημέρας

Το Επιμελητήριο υποχρεούται να κοινοποιήσει στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατάσταση με
τα ονόματα των υπόχρεων που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν την μεταλλική τους σφραγίδα, προκειμένου αυτή να ελέγξει
την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο υποχρεούται να
στείλει την προαναφερόμενη κατάσταση και στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Επισημαίνεται ότι σφραγίδες, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από
κράτη-μέλη της Ε.Ε.) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και πρέπει να επιστραφούν άμεσα από τους κατόχους τους στο
Επιμελητήριο.
Επίσης, σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει διακόψει τη δραστηριότητα της κατασκευής κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα, πρέπει
να επιστρέψει τη σφραγίδα, το συντομότερο δυνατόν, στο Επιμελητήριο, για να αποφύγει πιθανές συνέπειες, έτσι όπως
προσδιορίζονται από τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με
το ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. του Β.Ε.Θ.
Αριστοτέλους 27 [3ος όροφος] – 546.24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310272502, 2310241158, 2310241668
Email: mit@veth.gov.gr

Άνοιξε 17.08.2021 η πλατφόρμα για την έκτακτη εφάπαξ
οικονομική ενίσχυση 718,65€ για τους πρώην εργαζόμενους
πυρόπληκτων επιχειρήσεων
Την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00, «άνοιξε» η
πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την
έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 718,65€ για τους πρώην
εργαζόμενους πυρόπληκτων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των
μέτρων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που
επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
Συγκεκριμένα,
κατόπιν
της
δημοσίευσης
της
ΚΥΑ
60509/16.8.2021 (ΦΕΚ B' 3795/16.08.2021), χορηγείται έκτακτη
εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε 45 βασικά
επιδόματα ανεργίας (45 x 15,97 = 718,65€) σε κάθε έναν από
τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή
μερικά από τις πυρκαγιές και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του
λόγου άνεργοι, ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι της τακτικής
επιδότησης ανεργίας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΟΑΕΔ με κωδικούς TaxisNET ή
ΟΑΕΔ. Για όσους κάνουν εγγραφή από σήμερα και ύστερα, να
επιλέξουν την κατηγορία «Διακοπή λειτουργίας λόγω ανωτέρας
βίας (Πυρκαγιές Αυγούστου 2021)» ως την αιτία αναστολής της
εργασιακής σχέσης. Η διεύθυνση για την εγγραφή στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ είναι:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/ekdose-deltiou-anergias
(gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Έκδοση
δελτίου ανεργίας)
Μετά την εγγραφή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση για την έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση
με κωδικούς TaxisNET ή ΟΑΕΔ και να επισυνάψουν βεβαίωση
μερικής ή ολικής καταστροφής της επιχείρησης, ή τουλάχιστον
έγγραφο με τα στοιχεία της επιχείρησης (ΑΦΜ, Επωνυμία,
Διεύθυνση), καθώς και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
Η διεύθυνση για την αίτηση είναι:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/phusikes-katastrophes/eniskhuses-puropliktonergazomenon-oaed-2021
(gov.gr → Πολίτης και καθημερινότητα → Φυσικές καταστροφές
→ Πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες με έδρα σε πυρόπληκτες περιοχές).
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού στα 30 ΙΕΚ ΟΑΕΔ για το έτος
κατάρτισης 2021-2022
Δελτίο Τύπου 13.08.2021. Απο την Πέμπτη 19 Αυγούστου και
ώρα 21:00 και μέχρι την Κυριακή 29 Αυγούστου και ώρα στις
23:59, θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την
πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα 30 Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης
2021-2022.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου
gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kaiekpaideutiko-periekhomeno/aitese-oromisthion-ekpaideutikoniek-oaed
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση →
Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο → Αίτηση ωρομισθίων
εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες του έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού, την υποβολή αιτήσεων και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση
και τη σχετική Προκήρυξη, παρέχονται στον ιστότοπο του
Οργανισμού www.oaed.gr , στις ενότητες «Νέα & Ανακοινώσεις»
και «Κατάρτιση».

Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές
καταστροφές
ΑΑΔΕ
19.08.2021-Υπηρεσίες
προς
τους
πολίτεςεπιχειρήσεις: Η άμεση και δίκαιη αποζημίωση των
πληγέντων
από
φυσικές
καταστροφές
αποτελεί
προτεραιότητα για κάθε ευνομούμενη πολιτεία. Σε αυτό το
πλαίσιο, η Ελληνική κυβέρνηση θεσμοθέτησε το μόνιμο
μηχανισμό Κρατικής Αρωγής για την αποκατάσταση ζημιών
από φυσικές καταστροφές, ώστε οι αποζημιώσεις να
δίνονται στο σωστό χρόνο, με δίκαιη αποτίμηση, σύντομες
και
ψηφιοποιημένες
διαδικασίες
χωρίς
περιττή
γραφειοκρατία. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε την ενιαία
ψηφιακή πύλη για τη χορήγηση της οικονομικής στήριξης
στους πληγέντες από τις μεγάλες πυρκαγιές του Ιουλίου Αυγούστου 2021, δηλαδή για τους ιδιοκτήτες κατοικιών και
λοιπών ακινήτων, τα νοικοκυριά για την οικοσκευή τους, και
τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων. Έτσι, οι δικαιούχοι μπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (που επέχουν και θέση
υπεύθυνης δήλωσης) σε ένα ψηφιακό σημείο, ώστε να
λαμβάνουν την πρώτη οικονομική αρωγή (προκαταβολή)
έναντι των αποζημιώσεων που θα ακολουθήσουν με την
ολοκλήρωση του έργου των αρμόδιων εκτιμητικών
επιτροπών. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει:
την πρώτη οικονομική αρωγή έναντι των τελικών
αποζημιώσεων που θα λάβουν οι πληγέντες
απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ
επιδότηση στέγασης
Το ποσό της πρώτης οικονομικής αρωγής προκύπτει
αυτόματα, μέσα από την παρούσα διαδικασία, και
συμψηφίζεται με το τελικό ποσό της ζημίας που υπολογίζεται
στη συνέχεια από τις αρμόδιες επιτροπές.
Στις περιπτώσεις που:
(α) το ποσό που αιτείται και λαμβάνει ο αιτών με την
παρούσα διαδικασία είναι υψηλότερο της ζημιάς που έχει
υποστεί από την πυρκαγιά και καλύπτεται από το δημόσιο
σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή
(β) δεν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές ότι ο αιτών
έχει υποστεί ζημιά από την πυρκαγιά (άρα δεν αντιστοιχεί
ποσό στον αιτούντα)
τότε το ποσό που προκύπτει από την παρούσα διαδικασία
και υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί στον αιτούντα,
αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως.
Ταυτόχρονα, στην ενιαία ψηφιακή πύλη περιλαμβάνεται και
η επιδότηση προσωρινής στέγασης στην περίπτωση που σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο- η κύρια κατοικία έχει
χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για
χρήση.
Τα στοιχεία που απαιτούνται για να υποβληθεί η αίτηση
είναι:
Οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο ΤΑXISNET
Τα στοιχεία για το κτίριο που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση,
καταλληλότητα κτιρίου για χρήση κ.α.)
Ο αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος (ΙΒΑΝ)
Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις:
Για τη χορήγηση:
Οικονομικής ενίσχυσης για κατοικίες και κτιριακές
εγκαταστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι
στεγαστικής συνδρομής.
Οικονομικής
ενίσχυσης
φυσικών
προσώπων
για
αποζημίωση οικοσκευής.
Οικονομικής
ενίσχυσης
επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης
για την αντιμετώπιση ζημιών.
Για τη χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2021, 2022 & 2023.
Για τη χορήγηση:
Επιδότησης προσωρινής στέγασης στην περίπτωση που η
κύρια κατοικία σας έχει χαρακτηριστεί προσωρινά
ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης είναι η 30/09/2021.
Ξεκινήστε εδώ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 1068375 ΕΞ 2021. Ημερομηνία 11/08/2021 . Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.: 3060/17.08.2021. Θέμα: «Υπενθύμιση για την
ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής & εξαγωγής εγγράφων». Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.2106987453, E-Mail : dtd@aade.gr , www.aade.gr Η εγκύκλιος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,
Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση
- EVTEKS 2021 26th Istanbul
International
Home
Textiles
Exhibition
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της
Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει
ότι, στις 20-24 Σεπτεμβρίου 2021
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η
Διεθνής Έκθεση «EVTEKS 2021 26th
Istanbul International Home Textiles
Exhibition» από την εταιρία ΙΤF
İstanbul Fuarcılık στην ΤουρκίαIstanbul
Expo
Center
με
την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται
τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται
στους τομείς κουρτίνες, διακοσμητικά
μαξιλάρια,
τούλι,
πετσέτες,
τραπεζομάντηλα,
υφάσματα
επίπλωσης, σεντόνια, λευκά είδη, είδη
δαπέδου, ταπετσαρίες, πρώτες ύλες
και αξεσουάρ σπιτιού. Παράλληλα με
την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση
από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο
διαρκεί 4 μέρες (19-22 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 (19-22 Σεπτεμβρίου 2021 ) το
Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από
κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο
5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (19-22
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://www.cnrevteks.com/i
ndex-en.htm. 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 συνημμένη
αίτηση και να την στείλουν το αργότερο
μέχρι
τις
3.09.2021
στο
email atina@trade.gr .

Σημαντική ενημέρωση εκθετών 85ης της ΔΕΘ
Εκθέτες – συνεργάτες – κατασκευαστές (εργαζόμενοι) / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ: 30/823/9/2021
•
Η είσοδος στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
(γραφεία και περίπτερα) 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, με τη διαφορά ότι θα υπάρχουν δύο (2) βεβαιώσεις rapid
test ή PCR (κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) αντί για μία self-test και μία rapid test
(όπως ισχύει στις υπηρεσίες εστίασης).
Υπενθυμίζουμε ότι η βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού
COVID-19 είναι διαθέσιμη μερικές ώρες μετά τη διενέργεια του τεστ μέσω της
πλατφόρμας gov.gr όπου θα χρειαστείτε για την πρόσβασή σας τους
προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τον ΑΜΚΑ σας. Η
βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα.
Οι προσερχόμενοι στο ΔΕΚΘ θα πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας είτε Διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται έλεγχος
ταυτοπροσωπίας
με
το
κατά
περίπτωση
πιστοποιητικό.
*GreenPass νοείται ως είτε η βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης SARS-Cov-2 είτε
το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19
•
Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους
στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.
•
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
τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.
•
Η είσοδος στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ θα γίνεται από τις τρεις πύλες (Εμπορίου,
Συντριβανίου, ΧΑΝΘ) από ειδικά σηματοδοτούμενα σημεία. Συνιστάται η
προσέλευση να πραγματοποιείται μία ώρα πριν την έναρξη λειτουργίας της
έκθεσης.
•
Όλα τα ανωτέρω, ισχύουν και για όλους τους συνεργάτες (οδηγούς και
συνοδούς) των εκθετών – κατασκευαστών, όπως μεταφορείς, ταχυμεταφορείς,
εστίαση, catering, επιγραφείς, καλλωπιστές κ.α.
Τα πρόσθετα μέτρα προστασίας μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού, σημεία αντισηψίας και απολύμανσης,
τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων ενώ θα υπάρχει σύστημα
καταμέτρησης ατόμων
Επισκέπτες / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ: 11-19/9/2021
•
Η είσοδος στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
(γραφεία και περίπτερα) επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του
GreenPass* (εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες). Οι επισκέπτες της 85ης ΔΕΘ θα
πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είτε
Διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με το κατά
περίπτωση
πιστοποιητικό.
*GreenPass νοείται ως είτε η βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης SARS-Cov-2 είτε
το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19
•
Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους
στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.
•
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
τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.
•
Η είσοδος και η έξοδος στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ θα γίνεται από τις
τρεις πύλες (Εμπορίου, Συντριβανίου, ΧΑΝΘ) από ειδικά σηματοδοτούμενα
σημεία.
Τα πρόσθετα μέτρα προστασίας μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού, σημεία αντισηψίας και απολύμανσης,
τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων ενώ θα υπάρχει σύστημα
καταμέτρησης ατόμων
*
Παρακαλούμε
όπως
επισκέπτεστε
συχνά
την
ιστοσελίδα
https://thessalonikifair.gr/el/simantiki-enimerosi-ektheton-kai-synergaton, καθώς
ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ιδιαίτερα όσο πλησιάζει η περίοδος
λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ.

Ιστοσελίδα της αναπτυξιακής εταιρείας του Gaziantep Τουρκίας
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310254460, Fax. 2310254448, email:
thessaloniki@trade.gov.tr με ανακοίνωσή του μας ενημερώνει ότι: Η αναπτυξιακή εταιρεία του Gaziantep, μια από της σημαντικότερες
πόλεις της Τουρκίας στο εμπόριο και την βιομηχανία, έχει δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για τους επενδυτές www.tedeport.org . Στον
ιστότοπο υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα και τις επενδύσεις για την ευρύτερη περιοχή.

Διαδικτυακό Συνέδριο Asiafruit Congress- 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2021
Στις 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί το online συνέδριο της Asia
Fruit Logistica για να παρουσιάσει την τεράστια ευκαιρία αγοράς της Ασίας στον
κόσμο και να ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της ASIA
FRUIT LOGISTICA στο Χονγκ Κονγκ στις 7-9 Σεπτεμβρίου 2022. Το κορυφαίο
συνέδριο φρέσκων προϊόντων της Ασίας φιλοξενείται ζωντανά από τα γραφεία της
Fruitnet στη Μελβούρνη και το Λονδίνο στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2021.
Κάθε επιχείρηση φρέσκων προϊόντων έχει την ευκαιρία να λάβει μέρος εύκολα και
στη δική της ζώνη ώρας, ενώ το περιεχόμενο είναι επίσης διαθέσιμο για προβολή
κατόπιν αιτήματος μετά την εκδήλωση. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο κύρια
κομμάτια: α) Το ASIAFRUIT CONGRESS επικεντρώνεται στα μεγάλα ζητήματα
και ευκαιρίες στην επιχείρηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών της Ασίας, με
ειδική ανάλυση των βασικών τάσεων και εξελίξεων της αγοράς. β)Το ASIAFRUIT
BUSINESS FORUM προσφέρει μια σειρά από συνομιλίες ειδικών που παρέχουν
πρακτικές αναφορές για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία, το λιανικό
εμπόριο και το μάρκετινγκ.
Δείτε την πλήρη ατζέντα της εκδήλωσης εδώ.
Εγγραφείτε δωρεάν εδώ.
Επικοινωνήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΑΛΒΑΝΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα μας ενημερώνει ότι:
Η Αλβανική Υπηρεσία Οδικού Δικτύου (Albanian Road Authority) ανακοίνωσε
διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή του τμήματος οδικού δικτύου « Shqiponja
Square- New Boulevard – Shkoze» και γέφυρες επί του ποταμού των Τιράνων.Η
διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου
αναμένεται να ανέλθει στα 2.559.318.901,29 ΛΕΚ (περίπου 21,086 εκατ.), πλέον
ΦΠΑ.
Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:30 CET. Διεξοδικότερη ενημέρωση
σχετικά με τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της α/Υπηρεσίας
Δημοσίων Διαγωνισμών, στον σύνδεσμο: http://www.app.gov.al/njoftimi-ikontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/ καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με
Reference Number (REF-02820-08-13-2021).
Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στα Τίρανα , e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr , τηλ.
+3554 2228980, 2247323 Fax: +3554 2228979

ΑΛΒΑΝΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα μας ενημερώνει ότι:
Η Αλβανική Υπηρεσία Οδικού Δικτύου (Albanian Road Authority) ανακοίνωσε
διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer
Ring – Lot 4).
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου
αναμένεται να ανέλθει στα 2.096.958.794,70 ΛΕΚ (περίπου 17,277 εκατ.), πλέον
ΦΠΑ.
Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30 CET. Διεξοδικότερη ενημέρωση
σχετικά με τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της α/Υπηρεσίας
Δημοσίβν Διαγωνισμών, στον σύνδεσμο: http://www.app.gov.al/njoftimi-ikontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/ καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με
Reference Number (REF-02817-08-13-2021).
Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στα Τίρανα , e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr , τηλ.
+3554 2228980, 2247323 Fax: +3554 2228979

Από 16.08.2021 οι αιτήσεις για το ελάχιστο
τακτικό επίδομα ανεργίας 5 μηνών για
τους πρώην εργαζόμενους πυρόπληκτων
επιχειρήσεων
Τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα
12:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών
αιτήσεων για το ελάχιστο τακτικό επίδομα
ανεργίας 5 μηνών για τους πρώην
εργαζόμενους πυρόπληκτων επιχειρήσεων,
στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη
στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων
που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες
καταστροφικές πυρκαγιές. Συγκεκριμένα,
κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. ΠΝΠ
13.08.2021/2021 «Έκτακτα μέτρα για την
αποτελεσματική προστασία και την ταχεία
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος,
την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις
πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και
συναφείς
διατάξεις»
(ΦΕΚ
Α'
143/13.08.2021),
οι
εργαζόμενοι
σε
επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή
μερικά εξαιτίας των πυρκαγιών κατά το
διάστημα 27 Ιουλίου – 13 Αυγούστου και οι
οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου
άνεργοι,
εφόσον
δεν
πληρούν
τις
προϋποθέσεις για την τακτική επιδότηση
ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το ελάχιστο
τακτικό επίδομα ανεργίας 5 μηνών (1.996,25
ευρώ + 10% για κάθε εξαρτώμενο μέλος +
αναλογία δώρου Χριστουγέννων). Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο μητρώο
ανέργων ΟΑΕΔ με κωδικούς TaxisNET ή
ΟΑΕΔ. Για όσους κάνουν εγγραφή από
σήμερα και ύστερα, να επιλέξουν την
κατηγορία «Διακοπή λειτουργίας λόγω
ανωτέρας βίας» ως την αιτία αναστολής της
εργασιακής σχέσης. Η διεύθυνση για την
εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
είναι:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/ekdose-deltiou-anergias
(gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία
→ Έκδοση δελτίου ανεργίας)
Μετά την εγγραφή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για επιδότηση
της ανεργίας με κωδικούς TaxisNET ή ΟΑΕΔ
και να επισυνάψουν βεβαίωση μερικής ή
ολικής καταστροφής της επιχείρησης ή
τουλάχιστον έγγραφο με τα στοιχεία της
επιχείρησης (ΑΦΜ, Επωνυμία, Διεύθυνση). Η
διεύθυνση για την αίτηση επιδόματος
ανεργίας είναι:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/aitese-epidomatos-anergias
(gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία
→ Αίτηση επιδόματος ανεργίας)
Υπενθυμίζεται ότι όσοι πρώην εργαζόμενοι
των πυρόπληκτων επιχειρήσεων πληρούν τις
προϋποθέσεις
για
τακτική
επιδότηση
ανεργίας, μπορούν να υποβάλλουν την
αίτησή τους για επιδότηση ανεργίας διάρκειας
5-12 μηνών, σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

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
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/
İZMİR FOOTWEAR AND BAGS
Πόλη: İzmir İnternational Fair Center, Σμύρνη
Ημερομηνία: 8-11 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Υποδήματα, τσάντες
Πληροφορίες: site: https://www.nobelshoexpo.com/?lang=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)

“EVTEKS 2021 26th Istanbul International Home Textiles
Exhibition”
Πόλη: Istanbul Expo Center Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-24 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Λευκά είδη, είδη δαπέδου, ταπετσαρίες, πρώτες
ύλες και αξεσουάρ σπιτιού
Πληροφορίες: site: https://www.cnrevteks.com/indexen.html e-mail: atina@trade.gov.tr

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

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

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=a
pertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta , e-mail:
info@artigianoinfiera.it

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, e-mail:
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

ΙΑΠΩΝΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο μας
ενημερώνει ότι:
Στις 28-30 Σεπτεμβρίου τ.ε., θα λάβει χώρα ο παλαιότερος και
εγνωσμένου κύρους διαγωνισμός οίνου της Ασίας, που
διεξάγεται για 24 συναπτά έτη στην Ιαπωνία. Πρόκειται για έναν
ανεξάρτητο διεθνή διαγωνισμό, με στόχο την ανάδειξη της
Ιαπωνίας ως σημαντικής αγοράς για το κρασί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Japan Wine
Challenge”, καθώς και για τις δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε
να
ανατρέξετε
στον
ιστότοπο:
http://www.japanwinechallenge.com/ .
Προθεσμία, 3 Σεπτεμβρίου τ.ε. .
(Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι ( ecocomtokyo@mfa.gr ), e-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr,
τηλ. +81- 3-3404-5853, +81-3-3404-1195 Fax: +81-3-34045845

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρεία Aajveto Tiles Manufacturing Private Limited η οποία
εδρεύει στην Ινδία, με αντικείμενο τα πλακάκια – είδη υγιεινής με
σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για
συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.aajvetoceramic.com
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. . +91-9825615109
E-mal:
info@aajvetoceramic.com,
shwet_jivani@aajvetoceramic.com
Συνέδριο - Save the Date: «Δίκαιη μετάβαση στην εποχή
χωρίς άνθρακα: Εξελίξεις και προοπτικές» - 17.09.2021
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στην Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης το Επιχειρηματικό Φόρουμ με θέμα «Δίκαιη
μετάβαση στην εποχή χωρίς άνθρακα: Εξελίξεις και προοπτικές».
Στην αίθουσα «Αλέξανδρος» (Νο.3), και ώρα 16.00 – 17.30 μ.μ.
Ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή e-mail στο
info@eg.gov.gr έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου.
Η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και η
επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας πριν την είσοδο στο
Συνεδριακό Κέντρο θα είναι απαραίτητη για όλους τους
συμμετέχοντες, ενώ δεδομένων των υγειονομικών συνθήκων, θα
τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας εισόδου στην αίθουσα και
σε κάθε περίπτωση σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες
περιορισμούς του ΕΟΔΥ.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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25/08/2021

ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* ΚΑΙ 4* ΓΙΑ ΤΟ 2021
ΤΗΛ. 231331-7758
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06/09/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΥΣ

ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
CUT

ΚΑΙ

ΤΗ

ΣΥΝΑΨΗ

ΑΤΟΜΙΚΟΥ

(ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ

LOW

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΡΑΝΩΝ

ΤΥΠΟΥ

HIGH

ΤΥΠΟΥ

PLATE

ΕΞΑΡΤΥΣΕΩΝ-ΓΙΛΕΚΩΝ

CUT,

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

CARRIER ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 7)
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06/09/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΑΓΧΥΝΤΗ

ΤΟΥ

ΚΑΙ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΡΑΣ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΤΟΥ

ΤΟΥ

424

ΓΣΝΕ ΤΗΛ. 210 3483161
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09/09/2021

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΡΟΥΚΕΤΩΝ

ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

Α/Τ

66

ΓΙΑ

MM

ΤΗΝ

M72A7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
-

M72A9

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

5M

LAW ΤΗΛ. 210 3483161
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17/09/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΕ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΕΝΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
(1)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ
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ΑΝΟΙΚΤΟΣ

"ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΙ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

•
•

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.

