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ΒΕΘ: Απαιτείται διεύρυνση των
οικονομικών μέτρων για τον κορωνοϊό
«Ανάσα» χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
το
πακέτο
μέτρων
που
ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς
για επιδόματα, ρευστότητα και αναστολές
πληρωμών σε ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία και
τράπεζες, επισημαίνοντας ωστόσο πως απαιτείται
η λήψη ειδικής μέριμνας για τις επιχειρήσεις που
συνεχίζουν να λειτουργούν, με σημαντικά, όμως,
μειωμένες πωλήσεις.
«Τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν,
αναμφίβολα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,
ωστόσο, εκτός από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν
με διοικητικές αποφάσεις, θα πρέπει να ληφθεί
ειδική μέριμνα και για τις επιχειρήσεις που
συνεχίζουν να λειτουργούν με ζημιές. Πολλά μέλη
του
ΒΕΘ
διαμαρτύρονται
γιατί
δεν
συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης
υπογραμμίζοντας
πως
η εξάπλωση του
κορωνοϊού δημιουργεί ασφυξία στο σύνολο της
αγοράς.
«Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης για το
σύνολο των επιχειρήσεων και των εργαζομένων,
όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που αναγκαστικά
έκλεισαν, αλλά και για αυτές που συνεχίζουν να
είναι ανοιχτές και επί της ουσίας υπολειτουργούν
λόγω
μειωμένης
καταναλωτικής
κίνησης»
αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, επισημαίνοντας
πως «η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη,
βιώνει
τα
αποτελέσματα
ενός
μεγάλου,
πρωτοφανούς ασύμμετρου πολέμου. Στη μάχη
αυτή πρέπει να είμαστε όλοι μαζί υπό την
ομπρέλα της πολιτείας».
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Επιστολή ΒΕΘ προς πρωθυπουργό: «Στο κόκκινο» η
βιοτεχνία εξαιτίας του κορωνοϊού
Την κραυγή αγωνίας μελών του για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
καθώς οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού είναι, πλέον,
ανάγλυφες, μεταφέρει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με
επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην
επιστολή που εστάλη και στους υπουργούς Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα
υπογραμμίζεται πως «το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των
καταστημάτων του λιανεμπορίου, αν και επιβεβλημένο για να συνδράμει
στην αποφυγή της εξάπλωσης του φονικού ιού, δημιουργεί νέα
αλυσιδωτά προβλήματα».
Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται:
«Η πανδημία του νέου κορωνοϊού, πέρα από την παγκόσμια υγεία,
απειλεί πλέον σοβαρά και τις οικονομίες όλων των χωρών, πλήττοντας
όλο και πιο έντονα τη ζήτηση, αλλά και την καταναλωτική και επενδυτική
εμπιστοσύνη....
... Γινόμαστε αποδέκτες της αγωνίας μελών μας που προέρχονται από
το χώρο της μεταποίησης (μεταξύ άλλων ένδυσης, υπόδησης,
κατασκευής στρωμάτων κ.α.), οι οποίοι κάνουν λόγο για ακυρώσεις και
αναστολή παραγγελιών τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το
εσωτερικό, ενώ αναρωτιούνται που θα διοχετεύσουν την παραγωγή
τους, όταν συνεργάτες τους που είναι και λιανέμποροι έχουν κλειστά τα
καταστήματα τους».
Καθολική είναι η απαίτηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την
ουσιαστική οικονομική τους στήριξη προκειμένου να διατηρήσουν τις
υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να συνεχίσουν την λειτουργία τους μετά
τη λήξη του συναγερμού.
Η επιλεκτική στήριξη παλαιότερα από όλες τις κυβερνήσεις των
τραπεζών με τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις
είναι πρόκληση για τις
επιχειρήσεις που παλεύουν με κάθε τρόπο απελπισμένα για να
παραμείνουν σε λειτουργία.
«Είναι βέβαιο, σε κάθε περίπτωση, ότι θα απαιτηθούν περισσότερες
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του
κορωνοϊού καθώς και για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Παράλληλα, θα χρειαστούν κινήσεις και από την πλευρά των τραπεζών,
ώστε να στηριχτούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν
προβλήματα ταμειακών ροών, εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της
μετάδοσης του ιού. Η αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του
Covid-19 είναι μια ζωτικής σημασίας πρόκληση για την Ελλάδα. Είναι,
όμως, και ένα ακόμη ζήτημα, στο οποίο απαιτείται αλληλεγγύη,
αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο»
καταλήγει η επιστολή του ΒΕΘ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους
To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Γενική Γραμματεία Εργασίας - Γενική Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας &
Ασφάλειας στην Εργασία, - Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) - (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες - Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) Οδηγίες και
μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους. Οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο σκοπός
αυτών των οδηγιών είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2 σε εργασιακούς χώρους εν γένει, με την επιφύλαξη
ειδικότερων προβλέψεων για συγκεκριμένα περιβάλλοντα εργασίας (π.χ. νοσοκομεία). Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: https://www.ypakp.gr/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης
του COVID-19 (κορωνοϊου) και για την προστασία της υγείας των εργαζομένων αλλά και των μελών του, ενημερώνει ότι
από την Τρίτη 17/03/2020 όλες οι συναλλαγές θα γίνονται ηλεκτρονικά ή και τηλεφωνικά.
Μόνο απολύτως έκτακτες περιπτώσεις θα εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία και κατόπιν ραντεβού.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και, κατόπιν συνεννόησης, να αποστείλετε με email
τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ.: 2310277733, 2310241668 & E-mail: director@veth.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ.: 2310267464, 2310241668 & Ε-mail: info@veth.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Τηλ.: 2310272502, 2310241158, 2310277500 & E-mail: mit@veth.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ- ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τηλ.: 2310241383, 2310241668 & E-mail: sme-industry@veth.gov.gr

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Τέλη ΓΕΜΗ: https://services.businessportal.gr/
Συνδρομές Επιμελητηρίου: https://echamber.veth.gov.gr/eChamber/login.php

Προκήρυξη Δράσης ΕΣΠΑ «Επενδυτικά Σχέδια
Καινοτομίας» στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία»
2014-2020.
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος
Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 9-3-2020 την πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της προκήρυξης της
Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 20142020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 9-32020). Δικαιούχοι της Δράσης είναι είτε μία Επιχείρηση, είτε μία
Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους, είτε συμπράξεις
Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
είτε μία Επιχείρηση ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ
τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και
διάδοσης γνώσεων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
Αναλυτική
Πρόσκληση
της
Δράσης
(http://www.pepkm.gr/attachments/pr189/ADA_PR_189.1b_sxedi
a%20kainotomias_.pdf) , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας Απόφασης. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας
Δαπάνης της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας»
ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000 €. Η Δημόσια Δαπάνη της
Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Κεντρική
Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ
Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου
ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των
τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€). Η ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο
Πληροφοριακό
Σύστημα
Κρατικών
Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 30- 4-2020
έως και την καταληκτική ημερομηνία 31-7-2020 ώρα 15:00. Για
περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του
ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο
χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο
τηλέφωνο 2310480000 ή στο e-mail: pepkm@e-kepa.gr ή στο
www.kepa-anem.gr (στην επιλογή “Στείλε το ερώτημά σου”).

ΒΕΘ:Απαιτούνται γενναίες παρεμβάσεις
για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού
Λήψη μέτρων για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου
και δη του μικρομεσαίου, που είναι ο πλέον ευάλωτος,
προκειμένου να αντέξει τους, άνευ προηγουμένου,
οικονομικούς κραδασμούς που προκαλεί ο κορωνοϊός
ζητεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
«Βρισκόμαστε μπροστά σε μία περίοδο πρωτόγνωρης
αβεβαιότητας και αστάθειας, εξαιτίας του φονικού ιού, τις
μακροπρόθεσμες συνέπειες της οποίας είναι αδύνατο να
υπολογίσουμε, καθώς δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια και
την πιθανή εξέλιξη της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Αναστάσιος Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας πως «η
πανδημία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι απειλές για την
παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή και – φυσικά – για την
ελληνική οικονομία θα ενταθούν στο επόμενο διάστημα.
Στο
πλαίσιο
αυτό
θα
απαιτηθούν
γενναίες
παρεμβάσεις».
«Τα μέτρα που ελήφθησαν για τις επιχειρήσεις που
βρέθηκαν πρώτες στο μάτι του κυκλώνα, ήταν ένα
απαραίτητο θετικό βήμα με στόχο να περιοριστούν οι
επιπτώσεις, ωστόσο το σύνολο της αγοράς κινδυνεύει με
κατάρρευση. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει τόσο εμείς οι
επιχειρηματίες, όσο και οι πολίτες να εφαρμόσουμε
απαρέγκλιτα στις οδηγίες που δόθηκαν για τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αλλά και η κυβέρνηση
να λάβει όλα τα απαραίτητα και όσο το δυνατό πιο
τολμηρά μέτρα για να υπάρξουν οι λιγότερες δυνατές
ζημιές για την οικονομία και την επιχειρηματική κοινότητα
της χώρας. Απαιτείται εγρήγορση και ψυχραιμία.
H διαμορφωθείσα κατάσταση είναι μία καλή ευκαιρία για
να ανασυνταχθεί η ελληνική οικονομία και να στηριχθούν
οι επιχειρήσεις που παράγουν τόσο τις πρώτες ύλες όσο
και αντισηπτικά, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε
ξανά ελλείψεις όπως των τελευταίων εβδομάδων»
σημειώνει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης υπογραμμίζοντας πως το ζητούμενο είναι
να περάσουμε στη μετά - κορωνοϊό εποχή με τις
λιγότερες δυνατές απώλειες.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64Α/14.03.2020 η Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα
μέτρα
αντιμετώπισης
της
ανάγκης
περιορισμού
της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64Α/14.03.2020 η Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα
μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19». Προβλέπει Επίταξη ιατρικού
εξοπλισμού ,απελευθέρωση χορήγησης υπερωριών, μέτρα
αποφυγής συνωστισμού στα supermarket, υποχρεωτική
καταγραφή αποθεμάτων σε αντισηπτικά. Πρόσθετα μέτρα
πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού
της διασποράς της νόσου. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ στο
σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4
xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942Cdyqx
SQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV
nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYV
TSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK

Μέτρα διευκόλυνσης για τους ανέργους: Αναδρομική
τακτική επιδότηση ανεργίας. Τηλεφωνικές συνεντεύξεις
ανέργων με εργασιακούς συμβούλους
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό
της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τη δραστική μείωση του
συγχρωτισμού στις υπηρεσίες, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ
αποφάσισε τα εξής μέτρα διευκόλυνσης για τους
ανέργους:1) Η τακτική επιδότηση των ανέργων που θα
υποβάλουν αίτηση από σήμερα έως την Παρασκευή 3
Απριλίου 2020 θα ξεκινάει αναδρομικά από την 7η ημέρα
μετά την ημερομηνία απόλυσής τους (από σήμερα και μετά),
ανεξάρτητα από την ημερομηνία της αίτησης. Συνεπώς, οι
άνεργοι δεν χρειάζεται να προσέρχονται στα Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) εντός του 6ημερου μετά
τη λύση της εργασιακής τους σχέσης, αρκεί να
προσέρχονται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα έως και την
Παρασκευή 3 Απριλίου 2020. 2) Όλες οι συνεντεύξεις
ανέργων με εργασιακούς συμβούλους, είτε είναι
προγραμματισμένες είτε πρόκειται να προγραμματιστούν, θα
διεξάγονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και όχι με
αυτοπρόσωπη παρουσία. Οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα
ενημερώσουν άμεσα όλους τους ανέργους που έχουν
ραντεβού, ώστε να μην προσέλθουν στα ΚΠΑ2. Στόχος των
νέων μέτρων είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας με την
ταυτόχρονη εξασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης
των πολιτών και της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Για
αναλυτικές
πληροφορίες
πατήστε
στο
σύνδεσμο:
http://www.oaed.gr/documents/10195/1969509/20763.pdf/5d
c39f96-b63e-4ca8-876d-ceb2103181de

Αναβολή των επιχειρηματικών αποστολών σε Μαλαισία,
Φιλιππίνες και την Γκάνα.
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών Προώθησε στο ΒΕΘ , προς ενημέρωσή ,
μήνυμα του ΣΕΒ σχετικά με την αναβολή των
επιχειρηματικών αποστολών σε Μαλαισία, Φιλιππίνες και την
Γκάνα. Σε συνέχεια των εξελίξεων σχετικά με την εξάπλωση
του ιού Covid-19, και προκειμένου να διασφαλιστεί η
βέλτιστη δυνατή πρόληψη, οι διοργανωτές υιοθετούν τις
συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας και τις
κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Κατά
συνέπεια αναβάλλονται οι επικείμενες επιχειρηματικές
αποστολές στην Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Γκάνα που
ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν τον
Απριλίου και τον Μάϊο του 2020. Η Μαλαισία/ Φιλιππίνες
προτείνεται να γίνει στα μέσα Οκτωβρίου 2020. Για τις νέες
ημερομηνίες θα ενημερωθείτε μόλις αυτές αποφασιστούν.

Mέσω TAXISNET και αποκλειστικά ηλεκτρονικά η εγγραφή
νέων χρηστών για άμεση πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
Μένουμε σπίτι! Από 16 Μαρτίου η εγγραφή νέων χρηστών στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet. Με
αυτό τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν άμεση πρόσβαση στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο
του Οργανισμού και δεν παρέχονται στα 118 Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ
έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί ένα εκτεταμένο
σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κάποιες από
αυτές απαιτούσαν εγγραφή για την απόκτηση κωδικού
πρόσβασης (πιστοποιημένοι χρήστες), ενώ κάποιες άλλες ήταν
διαθέσιμες και για συναλλασσόμενους που δεν είχαν κάνει
εγγραφή. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον
περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τη δραστική
μείωση του συγχρωτισμού στις υπηρεσίες, η Διοίκηση του
ΟΑΕΔ αποφάσισε η εγγραφή πιστοποιημένων χρηστών να
γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής,
μέσω διασύνδεσης με το TAXISnet, δίνοντας έτσι άμεσα
πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς την
ανάγκη απόκτησης κωδικού πρόσβασης από τον ΟΑΕΔ, και
καθιστώντας μη αναγκαία την επίσκεψη στα ΚΠΑ2. Η
ηλεκτρονική διεύθυνση για την εγγραφή νέων πιστοποιημένων
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού είναι:
http://www.oaed.gr/eggrafi
. Η είσοδος στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βρίσκεται εδώ: http://www.oaed.gr/eyperesies .
Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους: Κατεπείγοντα μέτρα
προσωρινού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων
και Ανέργων και με αφορμή τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα
που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό διάδοσης του νέου κορονοϊού, τα οποία
επηρεάζουν άμεσα τις εργασιακές σχέσεις δημιουργώντας
εύλογες απορίες και προβληματισμούς για τον τρόπο
εφαρμογής τους, το Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
απέστειλε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά
Θέματα» με τίτλο
«Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους:
«Κατεπείγοντα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού».
Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, τα θέματα
που αφορούν την άδεια ειδικού σκοπού (δικαιούχοι, τρόπος
χορήγησης) και την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (με
μονομερή απόφαση του εργοδότη). Το κείμενο αυτό
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr στη
διαδρομή – επιχειρηματικά νέα ειδήσεις - Κατεπείγοντα μέτρα
προσωρινού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού.

Αλλαγές
στον
τρόπο
κατάθεσης
αιτήσεων
και
δικαιολογητικών για τους παρόχους των προγραμμάτων
κοινωνικής πολιτικής του ΟΑΕΔ
Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την
αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι αιτήσεις των παρόχων
και οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά αποπληρωμής των
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής του ΟΑΕΔ (Κοινωνικός
Τουρισμός, Κατασκηνωτικό, Επιταγές Βιβλίων και Επιταγές
Θεάματος), δεν θα γίνονται με τη φυσική παρουσία των
παρόχων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του
ΟΑΕΔ, αλλά με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, κ.ο.κ). Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΠΑ2
βρίσκονται στο σύνδεσμο : http://www.oaed.gr/email. Για να
βρείτε το ΚΠΑ2 που ανήκετε πατήστε στο σύνδεσμο:
http://www.oaed.gr/pou-aneko .

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει την απόφαση
των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να στηρίξουν ενεργά
την ελληνική οικονομία
Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, παρακολουθούν στενά
τις εξελίξεις και συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις
Εποπτικές Αρχές, ώστε να συμβάλλουν με όσες δυνάμεις
διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής συγκυρίας.
Ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία
που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες
συνθήκες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα
οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής των δόσεων
κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι,
τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά
πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται
άμεσα από την παρούσα κρίση. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω
δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη
καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των
πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την
31η/12/2019.
Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω
αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά. Για
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με
την τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό
αίτημα.
Oδηγός του ΣΕΒ για την τηλεργασία
Αναλυτικό οδηγό πρακτικής εφαρμογής για την τηλεργασία που
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απαντήσεις για τον τεχνολογικό
εξοπλισμό, τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το θεσμικό
πλαίσιο, τις συμβάσεις εργασίας κ.ά. εξέδωσε ο ΣΕΒ. Δείτε τον
οδηγό
στο
σύνδεσμο
:
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52761/SEV_Thlerg
asia%20(1B).pdf (Πηγή: EBEA e-Newsletter|18.3.20).

ΑΑΔΕ: σε 3 βάρδιες η λειτουργία των τελωνείων για να
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς
Με αφορμή φαινόμενα συνωστισμού εκτελωνιστών και λοιπών
συναλλασσομένων, που καταγράφονται έξω από Τελωνεία, η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπενθυμίζει ότι, με
σκοπό την εξασφάλιση της διαρκούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των Τελωνείων όλης της χώρας, αλλά και την
προστασία του συναλλακτικού κοινού και των εργαζομένων
στα Τελωνεία, προβλέπεται με σχετική απόφαση η λειτουργία
των τελωνείων σε 3 βάρδιες, ώστε, σε περίπτωση εμφάνισης
κρούσματος σε μία βάρδια, να μπορεί να γίνει απολύμανση
στο χώρο και να λειτουργήσει η επόμενη βάρδια ή το
προσωπικό ασφαλείας. Η ίδια απόφαση προβλέπει ότι οι
εκτελωνισμοί γίνονται μετά από τη διατύπωση αιτήματος από
τους ενδιαφερόμενους, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, ώστε και
να υπάρχει ομαλή ροή και να διασφαλίζεται όσο το δυνατόν
περισσότερο η προστασία της υγείας των υπαλλήλων και των
πολιτών. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι, στο site της ΑΑΔΕ
(https://www.aade.gr/eidikos-katalogos-stoiheion-epikoinoniasme-ypiresies-aade) , υπάρχει πλήρης κατάλογος τηλεφώνων
και διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όλων των
τελωνείων της χώρας, καθώς και του συνόλου των υπηρεσιών
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Περαιτέρω, για τη
διευκόλυνση του εμπορίου, έχει ήδη μειωθεί από 60 σε 30
λεπτά ο χρόνος αυτόματου τελωνισμού (timer) των
εμπορευμάτων, σημαντικές αποστολές και λήψεις εγγράφων
γίνονται ήδη ηλεκτρονικά, ενώ προετοιμάζονται και άλλες
δυνατότητες
ηλεκτρονικής
εξυπηρέτησης
των
συναλλασσομένων. Στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που
αντιμετωπίζουμε, οι Τελωνειακές Υπηρεσίες και οι τελωνειακοί
υπάλληλοι της χώρας, συνεχίζουν να εξυπηρετούν το εμπόριο
και να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Παρακαλούμε για την κατανόηση, υπομονή, και συνεργασία
όλων και προπάντων για την αυστηρή τήρηση των μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας μέσα και έξω από τα
Τελωνεία. ρο και να λειτουργήσει η επόμενη βάρδια ή το
προσωπικό ασφαλείας.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης της εφοδιαστικής από τον
κορωνοϊό
Το Συμβούλιο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής
συστήνει τις Γενικές Οδηγίες Προφύλαξης της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας από τον Κορωνοϊό, όπως αυτές περιγράφονται στο
παρόντα σύνδεσμο, υπό τις συνθήκες όπως έχουν έως
σήμερα.

Ποιοι κλάδοι εντάσσονται στα μέτρα στήριξης- Αναλυτικά
η λίστα με τους ΚΑΔ
Η λίστα με τους ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται από την
εξάπλωση του κορονοϊού δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους
κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση
τετραψήφιου
ΚΑΔ,
συμπεριλαμβάνονται
όλες
οι
υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
εξαψήφιου,
συμπεριλαμβάνονται
όλες
οι
κατηγορίες
οκταψήφιων. Σημειώνεται ότι αυτή η λίστα είναι δυναμική και
θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις κατά
την εξέλιξη της κρίσης. Υπολογίζεται ότι περιλαμβάνονται περί
τις 440.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις με 1 εκατομμύριο
εργαζομένους και μηνιαίο τζίρο περί τα 6,5 δισ. ευρώ. Δείτε
τους
ΚΑΔ
στο
σύνδεσμο:
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1578101/poioikladoi-entassontai-sta-metra-stiriksis-analutika-i-lista-me-touskad ( ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr 20.03.2020).

Πλήρης παράταση όλων των προθεσμιών για ΟΛΑ τα
προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας του
ΟΑΕΔ
Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την
αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΟΑΕΔ σήμερα αποφάσισε την πλήρη παράταση κάθε
είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και
αυτοαπασχόλησης (νέων θέσεων εργασίας, διατήρησης
θέσεων εργασίας, νέας επιχειρηματικότητας, προεργασίας,
ειδικών προγραμμάτων, κλπ.), μέχρι νεωτέρας. Η παράταση
είναι καθολική και περιλαμβάνει αιτήσεις υπαγωγής, υποβολή
δικαιολογητικών, υποδείξεις, προσλήψεις ωφελουμένων, κλπ.
Η απόφαση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης
εξυπηρέτησης των εργοδοτών, επιχειρήσεων και ανέργων και
του δημοσίου συμφέροντος.
Για όλες τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πατήστε στο σύνδεσμο :
http://www.oaed.gr/e-yperesies . Για να βρείτε τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις
των
ΚΠΑ2
πατήστε
στο
σύνδεσμο:
http://www.oaed.gr/email . Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας των
ΚΠΑ2
πατήστε
στο
σύνδεσμο:
http://www.oaed.gr/phonesoaed . Καλέστε στο 11320 (αστική
χρονοχρέωση) Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 14:30.

Αναβολή Επιχειρηματικής Αποστολής της ΕΕ σε
Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη και λοιπών Διεθνών Εκθέσεων
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών μας γνωρίζει, μετά από σχετική πληροφόρηση
από το Γραφείο ΟΕΥ Μπανγκόκ ότι η ΕΕ ανακοίνωσε την
αναβολή της Επιχειρηματικής Αποστολής της σχετικά με
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στη Σιγκαπούρη
και στη Ταϊλάνδη στο πλαίσιο του προγράμματος EU Business
Avenues. Η αποστολή, η οποία προγραμματιζόταν για το
διάστημα 8 με 13 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί από 28
Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις νέες
ημερομηνίες της Διεθνούς Έκθεσης ‘’NXTAsia/CommunicAsia
2020’’στη Σιγκαπούρη, ενώ στη Ταϊλάνδη θα πραγματοποιηθεί
από 2 έως 3 Οκτωβρίου.
Επιπρόσθετα, αναβάλλονται και οι Διεθνείς Εκθέσεις που
αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ
Μπανγκόκ.C:\Users\delichatsios\Desktop\16502.pdf

Επιχειρηματικά Νέα
Προληπτική

απολύμανση

στο

ΒΕΘ

λόγω

κορωνοϊού
Για καθαρά προληπτικούς λόγους το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
προχώρησε
σε
απολύμανση
των
εγκαταστάσεων του. Παράλληλα το ΒΕΘ στο πλαίσιο
εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της
εξάπλωσης του κορωνοϊού
για την προστασία των
εργαζομένων αλλά και των μελών του πραγματοποιεί, πλέον,
όλες τις συναλλαγές ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Μόνο
απολύτως έκτακτες περιπτώσεις εξυπηρετούνται με φυσική
παρουσία και κατόπιν ραντεβού.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους τα μέλη επιχειρήσεις του
επιμελητηρίου μπορούν να αποστέλλουν τα απαραίτητα
έγγραφα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους με email,
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης.
Αξίζει να σημειωθεί πως και η συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Μαρτίου,
ακυρώθηκε.

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:
- έγγραφο με θέμα: « Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προς
αποφυγή εξάπλωσης του COVID- 19 (Κορωνοϊού)»,
- έγγραφο με θέμα «Νέα μέτρα για τον περιορισμό της
διάδοσης του COVID- 19 (Κορωνοϊού).
- έγγραφο με θέμα «COVID–19: Mέτρα για επαγγελματίες
οδηγούς που κινούνται στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας
και άλλες πληροφορίες»
- έγγραφο με θέμα «COVID-19: Κήρυξη της Βόρειας
Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Νέα πρόσθετα
μέτρα για την προστασία από την εξάπλωση του ιού».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 22 χρήσιμες
ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα τα νέα μέτρα και τις
ρυθμίσεις σχετικά με τον κορωνοϊό
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 22 χρήσιμες
ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις
σχετικά με τον κορωνοϊό Στήριξη επιχειρήσεων και
εργαζόμενων, μέτρα για το Δημόσιο, νέα μέτρα αποφυγής
μετάδοσης, διευκόλυνση ασθενών, ειδικές ρυθμίσεις για ΚΥΤ.
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/gscp_2
0200319.pdf
Ακυρώνεται η Έκθεση ILA Berlin 2020
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
Εκπρόσωπος Εκθεσιακού Οργανισμού Βερολίνου στην
Ελλάδα,
Δορυλαίου 10-12, GR-11521 Αθήνα. Τηλ: 210
6419037
Φαξ:
210
6445175
E-Mail:
berlinmesse@ahk.com.gr
μας ενημέρωσε ότι ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου
ανακοίνωσε ότι η έκθεση ILA Berlin 2020 (13-17 Μαϊου 2020)
δεν θα πραγματοποιηθεί.

eCommerce & Digital Marketing Conference North, 2020.
eCommerce & Digital Marketing Conference North, 2020,
πρόκειται για μία συνεδριακή εκδήλωση, η οποία θα
συνδυαστεί με εκθεσιακή παρουσία εταιρειών και θα
πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου στο THE MET HOTEL, στη
Θεσσαλονίκη. Το επίσημο Web site του ECDM Conference
North
2020
(https://www.ecdmexpo.com/index.php/el/)
βρίσκεται στον αέρα και περιέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για επισκέπτες και συμμετέχουσες εταιρείες,
χορηγούς και εκθέτες. Επίσης, είναι διαθέσιμοι οι μηχανισμοί
εγγραφής των επισκεπτών του ECDM Conference North 2020,
όσον αφορά στον εκθεσιακό του χώρο, όπου η επίσκεψη είναι
δωρεάν, αλλά και όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν
το συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό
Μάρκετινγκ, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης.
Το συνέδριο χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες,
eCommerce Platforms, Digital Marketing, Digital Payments,
Shipments & Logistics και έχει στόχο να παρουσιάσει στο
κοινό της Βόρειας Ελλάδας τις βέλτιστες πρακτικές από
εγχώρια και διεθνή επιτυχημένα project και όλες τις μοντέρνες
υπηρεσίες και προϊόντα για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν:
υποδομές ηλεκτρονικών καταστημάτων, ψηφιακή διαφήμιση,
ηλεκτρονικές πληρωμές και ταχυμεταφορές.
Εγγραφές
(https://www.ecdmexpo.com/index.php/el/) . Περισσότερες
πληροφορίες: www.ecdmexpo.com .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία
– Τεύχος Μαρτίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη
Σόφια
(www.agora.mfa.gr
),
email:
economsofia@mfa.gr,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592)
9505375 .

ICC Ελλάς // ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ INCOTERMS
2020, ΑΘΗΝΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (10:00-16:00)
Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) διοργανώνει στις 25 Απριλίου
2020 (μετάθεση ημερομηνίες) εκπαιδευτικό σεμινάριο για την
νέα έκδοση των "INCOTERMS® 2020”. Το σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος (Καρ. Σερβίας
18, Πειραιάς 185 33) Είναι μία αποκλειστική & μοναδική
ευκαιρία να εκπαιδευτείτε σε αυτό το Masterclass από την
εισηγήτρια, κα Ασημίνα Οικονόμου μία από τις σημαντικότερες
εμπειρογνώμονες στον κόσμο, Certified Documentary Credit
Specialist από την επιτροπή του ICC Incoterms® 2020.
Κόστος συμμετοχής 50 €/άτομο. Για εγγραφή στο σεμινάριο
παρακαλούμε
κλικ
στο
σύνδεσμο:
https://www.etickets.iccwbo.gr/.
Θα δοθεί Πιστοποιητικό
Incoterms® 2020 σε όσους παρακολουθήσουν αυτό το
Masterclass. Περιεχόμενο σεμιναρίου. Κατά τη διάρκεια του
6ωρου σεμιναρίου, θα ενημερωθείτε για:
1. Τη δύναμη του Incoterms® για τους εξαγωγείς και τους
εισαγωγείς - Κατανοήστε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τους κανόνες Incoterms® για να εξομαλύνετε τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης των πωλήσεων και να μειώσετε το κόστος!
2.
Εμπόριο και εφοδιαστική για το Incoterms® 2020 μάθετε τι άλλαξε με τους τελευταίους κανόνες και πώς και πότε
η ευθύνη για τα εμπορεύματα περνά από το ένα μέρος στο
άλλο.
3. Ο αντίκτυπος του Incoterms® 2020 στις συμβάσεις
μεταφοράς, ασφαλίσεων, τελωνείων και εμπορικών
συναλλαγών.
Σε ποιούς απευθύνεται: Αυτό το Masterclass έχει σχεδιαστεί
για επαγγελματίες που ήδη γνωρίζουν τους κανόνες
Incoterms® 2020, όπως: • Εξαγωγείς και εισαγωγείς , •
Υπεύθυνοι αγορών / πωλήσεων, • Επαγγελματίες
συστημάτων εφοδιασμού και τελωνειακοί , • Τραπεζίτες
πιστοδοτήσεων, • Δικηγόροι και ρυθμιστικές αρχές , •
Εκτελωνιστές, • Μεταφορικές/ναυτιλιακές εταιρίες, •
Ασφαλιστές/ Σύμβουλοι εμπορίου , •
Όποιος
εμπλέκεται σε διεθνή τεκμηρίωση και συμμόρφωση.
Για
περισσότερες πληροφορίες: ICC Ελλάς Tηλ.: 210 3810879,
E-mail: iccgr@otenet.gr Web: www.iccwbo.gr .

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)

EXPO CORFU 2020
Πόλη: Νέο Λιμάνι Κέρκυρας
Ημερομηνία: : : 25-27 Απριλίου 2020 (ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟ 14-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)
Εκθέματα: τρόφιμα-Πoτά- Επαγγελματικός, Ξενοδοχειακός
Εξοπλισμός
Πληροφορίες: email: info@exantasgreece.com site:
www.exantasgreece.com tel: 6932362875 – 6937077682
Facebook: EXPO CORFU 2020

6 SEREXPO 2020
Πόλη: Σέρρες
Ημερομηνία: 23-27 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Πολιτισμός,
Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία, Κτηνοτροφία
Πληροφορίες: Site:, http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp

ATHENS HALF MARATHON & SPORTS SHOW
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο HELLEXPO MAROUSSI, Αθήνα
Ημερομηνία: : 19-21 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Αθλητισμός, Fitness, διατροφή, υγεία και τουρισμό
Πληροφορίες: Site: https://be-best.gr/events/athens-halfmarathon-sports-show-2020/

SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics. Πληροφορίες: Site: www.syskevasia-expo.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr

3ο YACHTING FESTIVAL
Πόλη: Άλιμος - Αττική
Ημερομηνία: 23-26 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Ιστιοπλοΐα
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/,
τηλ:2110129575
Η

1 ΈΚΘΕΣΗ « YACHTING VOLOS: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ»
Πόλη: Βόλος
Ημερομηνία: 14-17 Μαίου
Εκθέματα: Ιστιοπλοΐα
Πληροφορίες: Site: https://yachtingandgastronomyvolos.com/
, τηλ:2110129575
FOOD EXPO 2020
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: : 16-17-18 Μαΐου 2020 (ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ)
Εκθέματα: Τρόφιμα - ποτά
Πληροφορίες: Site: www.foodexpo.gr
η

TH

PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα. Ημερομηνία: 2-5
Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια, ανακύκλωση
Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HEALTH
LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες:
Site:
www.chem-ecolink.gr
,
τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr

20 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020»
Πόλη: Ιωάννινα – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ημερομηνία: 20-24 Μαΐου . Εκθέματα: Γενική, Τοπικά
Προιόντα
Πληροφορίες: Site: http://kyklos-ektheseis.gr/ Τηλ.: 26510
37114 Fax: 26510 37119
Κιν: 6944107862 , email: kyklosek@otenet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801

ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής. Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/

TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου. Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/,
τηλ: 211 012 9575

η

4 Διεθνής Έκθεση VERDE. TEC
Πόλη: M.E.C Παιανίας
Ημερομηνία: : 29-31 Μαίου 2020 ( μετά από μετάθεση
ημερομηνίας)
Εκθέματα: Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Site: www.verde-tec.gr

MEAT & GRILL DAYS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr

DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr

DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr

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

FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 07- 09 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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23/03/2020,
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (4 )
ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΑΜΕΑ, ΤΗΛ.2313
317757
30/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ,
ΤΗΛ.23430
53206
30/03/2020,
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΧΩΡΟΥ
ΑΠΟ
ΤΟ
ΔΘ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΓΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ
ΤΗΛ.
2313317531
31/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ,
ΤΗΛ.26953
60606

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

31/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΡΓΟΥ
:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛ.26953 60606
31/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΤΗΛ.26953 60606
31/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ,
ΤΗΛ.26953
60606

Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

31/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΡΓΟΥ
:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛ.26953 60606
31/03/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΤΗΛ.26953 60606

Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ
33 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

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.

