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ΒΕΘ: Αντίστοιχη αύξηση σε εγγραφές και
διαγραφές στο α΄τρίμηνο του 2020
Σχεδόν αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση σε εγγραφές και
διαγραφές καταγράφηκε το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους,
έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος όπως προκύπτει
από τα στοιχεία του μητρώου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα το διάστημα Ιανουαρίου –
Μαρτίου του 2020 σε έναρξη εργασιών προχώρησαν 167
επιχειρήσεις έναντι 148 πέρυσι παρουσιάζοντας άνοδο κατά
12,8%. Την ίδια ώρα η αύξηση των διαγραφών αγγίζει το
12,1% με τις επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά το α΄τρίμηνο
του έτους να φτάνουν τις 138, ενισχυμένες κατά 15 (σε
απόλυτο αριθμό 123) έναντι του περσινού αντίστοιχου
διαστήματος. Θετικό πάντως είναι πως ο αριθμός των
επιχειρήσεων που εισήλθαν στον επαγγελματικό στίβο είναι
αυξημένος έναντι αυτών που αποχαιρέτησαν την ενεργό
δράση. Οι ατομικές επιχειρήσεις, παρόλο που αποτελούν το
συνήθη ύποπτο των διαγραφών, εξακολουθούν και την
τρέχουσα χρονιά να είναι η πιο προσφιλής επιλογή για
όσους… γενναίους θέλουν να εισέλθουν στον επιχειρηματικό
στίβο. Συγκεκριμένα οι ατομικές επιχειρήσεις που έκαναν
εγγραφή στο ΒΕΘ το α΄τρίμηνο ήταν 114, ενώ 105 ήταν όσες
έβαλαν λουκέτο. Αισθητή η παρουσία των ΙΚΕ, «άφαντες» οι
ΑΕ. Εδραιώνεται με το πέρασμα του χρόνου ο εταιρικός τύπος
των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) οι οποίες
μπορούν να συσταθούν και με κεφάλαιο ενός ευρώ. Η
συγκεκριμένη μορφή φαίνεται να αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό
τον εταιρικό τύπο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
(ΕΠΕ), που συνεχώς περιορίζονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΒΕΘ, ο αριθμός των νέων ΙΚΕ είναι αντίστοιχος με τον
περσινό.
Κατά το εξεταζόμενο φετινό διάστημα
δημιουργήθηκαν 21 ΙΚΕ, έναντι 22 πέρυσι την ώρα που τους
τρεις πρώτους μήνες του έτους ξεκίνησαν να λειτουργούν 3
ΕΠΕ έναντι 5 πέρυσι. Σχεδόν στα αζήτητα είναι οι ανώνυμες
εταιρείες. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 έκανε έναρξη 1 ΑΕ,
αριθμός αντίστοιχος με πέρυσι. Ωστόσο φέτος διεγράφησαν 2
ανώνυμες εταιρείες, ενώ πέρυσι 3. «Τα παραπάνω στοιχεία,
που
αποτελούν παραδοσιακά
βαρόμετρο
για
την
επιχειρηματικότητα, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.
Όπως βλέπουμε την ώρα που οι εγγραφές αυξάνονται,
σχεδόν παναμοιότυπη, αυξητική πορεία ακολουθούν και οι
διαγραφές. Αναμφίβολα, ο ιδιωτικός τομέας εξακολουθεί να
νιώθει ανασφαλής και να χρειάζεται ενίσχυση. Η κατάσταση
αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά γίνεται εντονότερη
εξαιτίας και του κορωνοϊού» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Αναστάσιος Καπνοπώλης κάνοντας μάλιστα μνεία στα
οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν ελέω του φονικού ιού.
«Αναμφίβολα κάθε επέκταση των μέτρων στήριξης, σε
μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων, αποτελεί
μια θετική ενέργεια. Μάλιστα, σαν επιμελητήριο, είμαστε
ικανοποιημένοι, από το γεγονός πως, μετά από συνεχή μας
αιτήματα, συμπεριελήφθησαν στα μέτρα στήριξης όλοι οι ΚΑΔ
που βρίσκονται στο δυναμικό του ΒΕΘ. Ωστόσο αυτό που
απαιτείται είναι ένας εμπεριστατωμένος και εξειδικευμένος
σχεδιασμός για την μετά την κρίση περίοδο, ιδιαίτερα στην
περίπτωση που αυτή διαρκέσει επί μακρόν, οδηγώντας την
οικονομία σε νέα ύφεση» καταληγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
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Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο
πλαίσιο
της
Πρόσκλησης
«Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση-Εκπαίδευση»
Δημοσιεύθηκε Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας:
Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»
του
ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη χιλίων εκατόν εβδομήντα πέντε
(1.175) Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 46.026.168,64
ευρώ.
Δείτε
περισσότερα
στο
σύνδεσμο:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=910

Αναστέλλονται οι δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 Δράσεις
του ΕΠΑνΕΚ
Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και της λήψης έκτακτων μέτρων για την
οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας, αποφασίστηκε η
οριζόντια αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για 12
Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ. Η απόφαση
αφορά προθεσμίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, την
υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, όπως είναι
ενδεικτικά η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και
δικαιολογητικών για τις αξιολογήσεις, οι υποβολές αιτημάτων
πιστοποίησης και επαλήθευσης πράξεων κ.α. Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=904

Επανεισαγωγή στη διαδικασία αξιολόγησης
επιχειρήσεων σε τέσσερις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
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Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Γιάννη Τσακίρη, και βασικό γνώμονα την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους
επενδυτές που απορρίφθηκαν εξαιτίας της αναγραφής
προσδιοριστικών στοιχείων της επωνυμίας τους σε πεδία στο
πληροφοριακό σύστημα όπου δεν αναφερόταν ρητά και με
μονοσήμαντο τρόπο στις σχετικές προσκλήσεις, να
επανεισαχθούν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι αποφάσεις
αφορούν αποκλειστικά στις περιπτώσεις αυτές, ανεξαρτήτως
αν προσέβαλαν ή όχι τις σχετικές απορριπτικές αποφάσεις, και
εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική να συγχρηματοδοτηθούν.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?/id=908
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
"COVID-19: Αποζημίωση ειδικού σκοπού
εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας"
Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
απέστειλε κείμενο για τους δικαιούχους της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού και τον τρόπο χορήγησής της εξαρτημένης
εργασίας". Το εν λόγω κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr στη διαδρομή : Επιχειρηματικά Νέα
– Ειδήσεις - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ "COVID-19: Αποζημίωση ειδικού
σκοπού εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας.

Τροποποίηση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου
Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι του B’ κύκλου της
Δράσης
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
Παράταση
υποβολής δικαιολογητικών
Δημοσιεύθηκε Απόφαση τροποποίησης του Συμπληρωματικού
Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι
“Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
& Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», σχετικά με την
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής
δικαιολογητικών
για
τους
δυνητικούς
δικαιούχους
του
Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου των 45 ερευνητικών
έργων του Β΄ Κύκλου της Δράσης. Νέα καταληκτική ημερομηνία
ορίζεται η Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020. Δείτε περισσότερα στο
σύνδεσμο: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=906

Παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των δελτίων
ανεργίας που λήγουν έως και τις 30 Απριλίου 2020
Μένουμε σπίτι! Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον
περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τη δραστική μείωση
του συγχρωτισμού και συνωστισμού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ
αποφάσισε την παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των
δελτίων ανεργίας που λήγουν έως και τις 30 Απριλίου 2020, μέσω
του
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος
του
Οργανισμού. Στις 17 Μαρτίου η Διοίκηση του Οργανισμού είχε
ανακοινώσει την αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας
που θα έληγαν στο χρονικό διάστημα από 18 Μαρτίου έως και 5
Απριλίου 2020. Με αυτό τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που
υποχρεούνται να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους κατά το
παραπάνω διάστημα, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία
ενέργεια ανανέωσης. Υπενθυμίζεται πως η ανανέωση του δελτίου
γίνεται είτε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, είτε με
αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ). Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ανέργων,
στον περιορισμό των μετακινήσεων και στην αποφυγή
συγχρωτισμού στα ΚΕΠ. Επίσης, από 30.03.2020 για πρώτη
φορά οι άνεργοι μπορούν ηλεκτρονικά να εγγράφονται στο
μητρώο, να αποκτούν δελτίο ανεργίας και να υποβάλλουν αίτηση
για την τακτική επιδότηση ανεργίας. Δεν υπάρχει πλέον κανένας
λόγος προσέλευσης στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
(ΚΠΑ2) με ραντεβού, καθώς όλες οι υπηρεσίες του Οργανισμού
παρέχονται ηλεκτρονικά. Για να γίνετε νέος χρήστης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ πατήστε στο σύνδεσμο:
http://www.oaed.gr/eggrafi . Για είσοδο σε όλες τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
του
ΟΑΕΔ
πατήστε
στο
σύνδεσμο:
http://www.oaed.gr/e-yperesies .

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση επιβολής έως
11/4/2020 του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης
κοινού
Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών για την επέκταση του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο
της Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.
Ισχύει για το χρονικό διάστημα από 28/3/2020 έως 11/4/2020.

ΟΑΕΔ: Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η
2μηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας
Στο πλαίσιο των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για τη
στήριξη της κοινωνίας και την άμεση και αποτελεσματική
ανακούφιση των ανέργων, αποφασίστηκε η δίμηνη
παράταση καταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας,
της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του
βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, σε όσους
επιδοτούμενους ανέργους έληξε ή θα λήξει η επιδότηση
εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, όπως έχει
ανακοινώσει το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Όσον αφορά στον τρόπο καταβολής, θα ολοκληρωθεί
αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης του ποσού που
αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς και δεν απαιτείται καμία ενέργεια
από τους δικαιούχους, όπως αίτηση, προσκόμιση
δικαιολογητικών, κ.λπ.
Όσον αφορά σε ποιους και πότε θα καταβληθεί η
παράταση επιδόματος:
•
Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η
επιδότησή τους εντός του Ιανουαρίου 2020, η εφάπαξ
καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη
παράταση θα ξεκινήσει από τις 31 Μαρτίου.
•
Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η
επιδότησή τους εντός του Φεβρουαρίου 2020, η εφάπαξ
καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη
παράταση θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2020.
•
Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε ή θα
λήξει η επιδότησή τους εντός του Μαρτίου 2020, ο
πρώτος επιπλέον μήνας επιδότησης θα ξεκινήσει να
καταβάλλεται στις αρχές του Απριλίου 2020 και ο
δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα ξεκινήσει να
καταβάλλεται στις αρχές του Μαΐου 2020.
Όσον αφορά στο ποσό που θα καταβληθεί, η δίμηνη
παράταση καταβολής αντιστοιχεί στα εξής ποσά:
•
Οι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας
θα λάβουν συνολικά έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ
μηνιαίως), ποσό προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον
για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου
ανέργου.
•
Οι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας
αυτοαπασχολούμενων θα λάβουν συνολικά έως 720
ευρώ (έως 360 ευρώ μηνιαίως).
•
Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας
ανεργίας θα λάβουν συνολικά έως 400 ευρώ (έως 200
ευρώ μηνιαίως).
Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι είναι μόνο όσοι
παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η
παράταση. Για παράδειγμα, επιδοτούμενοι άνεργοι που
ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα μετά τη λήξη της
επιδότησής τους θα λάβουν μειωμένο ποσό, αναλογικά
με το διάστημα που απώλεσαν το δικαίωμα επιδότησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τις παροχές ανεργίας
πατήστε στο σύνδεσμο: http://www.oaed.gr/parochesanergias .
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) ΔευτέραΠαρασκευή, 8:30-14:30..

COVID-19 μέτρα πρόληψης για την προστασία της υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων και με αφορμή τις αυξημένες ανάγκες για προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων που έχουν προκύψει λόγω του COVID -19 αλλά και τον μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που αφορούν την
τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων από την πλευρά του εργοδότη,το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας
«Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "COVID-19: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ", το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr στη διαδρομή : Επιχειρηματικά Νέα –
Ειδήσεις - COVID-19 μέτρα πρόληψης για την προστασία της υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων.

Τηλεργασία – Συνοπτική παρουσίαση θεσμικού πλαισίου
και νέων ρυθμίσεων

Το συνολικό κυβερνητικό πλαίσιο προστασίας για
εργαζόμενους και επιχειρήσεις

"Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων
και Ανέργων το ΙΝΕ/ΓΣΕ και με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις
στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και τους προβληματισμούς
που προκύπτουν από τα νέα μέτρα για τον COVID -19 που
ανακοινώνονται σχεδόν καθημερινά, μας απέστειλε κείμενο
πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο
"Τηλεργασία – Συνοπτική παρουσίαση θεσμικού πλαισίου και
νέων ρυθμίσεων",στο οποίο δίνονται πληροφορίες, μεταξύ
άλλων, για τα δικαιώματα των εξ αποστάσεως (με τηλεργασία)
εργαζομένων, αλλά και για τη δυνατότητα μονομερούς επιβολής
από τον εργοδότη της τηλεργασίας. Το σχετικό κείμενο
πληροφόρησης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr
στη διαδρομή : Επιχειρηματικά Νέα –
Ειδήσεις - Τηλεργασία – Συνοπτική παρουσίαση θεσμικού
πλαισίου και νέων ρυθμίσεων.

Το συνολικό πλαίσιο προστασίας, λόγω της πανδημίας,
επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων και
ελευθέρων επαγγελματιών, όπως αυτό προέκυψε από τις
τέσσερις δέσμες των μέτρων από τα συναρμόδια υπουργεία,
έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.
Παράλληλα, ανακοίνωσε τους νέους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που προστέθηκαν στους έως τώρα
υπάρχοντες.
ΜΗΝΑΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ:
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ,
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ:
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-tplaisio-prostasias-ton-epicheireseon-ergazomenon-kaiautoapascholoumenon-eleutheron-epangelmation-menosapriliou?inheritRedirect=true&redirect=%2F
Πίνακας
Κωδικών
Αριθμών
Δραστηριότητας:
https://www.minfin.gr/documents/20182/9976964/%CE%A0%
CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3+%C
E%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE
%9D+%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%98%CE%9C%CE
%A9%CE%9D+%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE
%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%9
7%CE%A4%CE%91%CE%A3+%CE%91%CE%A0%CE%A1
%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3+2020.pdf/ca
28e73d-6d55-4275-9541-e3594dcc0dbb
ΜΗΝΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ:
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ,
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ:
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-tplaisio-prostasias-ton-epicheireseon-ergazomenon-kaiautoapascholoumenon-eleutheron-epangelmation-menosmartiou?inheritRedirect=true&redirect=%2F
Πίνακας
Κωδικών
Αριθμών
Δραστηριότητας
:
https://www.minfin.gr/documents/20182/9976964/%CE%A0%
CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3+%C
E%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE
%9D+%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%98%CE%9C%CE
%A9%CE%9D+%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE
%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%9
7%CE%A4%CE%91%CE%A3+%CE%9C%CE%91%CE%A1
%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A3+2020.pdf/d22f90ebf150-4008-a376-411bc91b81a3
(Πηγή EBEA e-Newsletter|1.4.20).

Διευκρινίσεις για την απομάκρυνση εργαζομένων από την
εργασία στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων
και Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και με αφορμή τις αυξημένες
ανάγκες για προστασία της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων που έχουν προκύψει λόγω του COVID 19 απέστειλε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά
Θέματα» με τίτλο "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ",στο οποίο δίνονται
πληροφορίες, μεταξύ άλλων και για το τι ισχύει για τους
εργαζομένους που οι ίδιοι ή οι οικείοι τους εμφανίζουν
συμπτώματα του ιού και για τις εργαζόμενες εγκύους. Το
σχετικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
στη διαδρομή : Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις - Διευκρινίσεις
για την απομάκρυνση εργαζομένων από την εργασίαπλαίσιο
των μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης
του κορωνοϊού. Διευκρινίσεις για την απομάκρυνση
εργαζομένων από την εργασία στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Μέτρα αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75/τεύχος δεύτερο/30.03.2020 η
ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. Δείτε το κείμενο του ΦΕΚ στο
σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xo
uZundtvSoClrL80cVU9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6q
SYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluVnRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2
rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo

Υπουργείο Οικονομικών: Διευκρινίσεις για την έκπτωση
του 25%, παράταση στην πληρωμή των φόρων του
Μαρτίου έως 10 Απριλίου
Διευκρινίσεις δίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο
Οικονομικών σχετικά με το ποιοι φορολογούμενοι και
επιχειρήσεις δικαιούνται έκπτωση 25% στην καταβολή των
φόρων τους, καθώς και για ποιες κατηγορίες φορολογικών
υποχρεώσεων ισχύει το μέτρο. Παράλληλα αναφέρει ότι για
αυτή την κατηγορία φορολογουμένων θα παραταθεί έως τις 10
Απριλίου η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής των φόρων
που έληγε τον Μάρτιο. Επίσης, για τους φορολογούμενους
που κατέβαλαν ολόκληρο το ποσό των οφειλών τους την 30ή
και την 31η Μαρτίου, ενώ δικαιούνται την έκπτωση του 25%
«θα υπάρξει μέριμνα» επισημαίνει το υπουργείο οικονομικών .
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών στο
σύνδεσμο: https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-dieukriniseisgia-ten-ekptose-25-?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης: συμβουλές για την ασφαλή εργασία από το σπίτι
Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καλούν όσους εργάζονται από
την κατοικία τους να δείχνουν αυξημένη προσοχή στα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των οικιακών δικτύων και του σχετικού
εξοπλισμού. Δείτε τις οδηγίες στο σύνδεσμο: https://mindigital.gr/archives/1291

Eξοικονομώ κατ´ οίκον ΙΙ: προχωρούν άλλες 8.731 αιτήσεις
του προγράμματος

Eπιστρεπτέα προκαταβολή: από 2 έως 10 Απριλίου οι
αιτήσεις

Υπαγωγή 8.731 νέων αιτήσεων εγκρίθηκε χθες από την
Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» στο Β’ κύκλο
του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», που σημαίνει ότι
οι σχετικές επενδύσεις, ύψους 146 εκατ. ευρώ, τίθενται σε τροχιά
υλοποίησης. Βασική επιδίωξη, όπως επισημαίνει το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι «να διασφαλιστεί ότι τα έργα
που έχουν υπαχθεί στους Α’ και Β’ κύκλους του προγράμματος θα
συνεχίσουν να υλοποιούνται, με προφανείς ευεργετικές συνέπειες
για την οικονομική δραστηριότητα σε μια πολύ δύσκολη
συγκυρία». Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ypeka.gr/elgr/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE
%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%
CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%
B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/ID/159/--8731---150---

Τους όρους καταβολής της επιστρεπτέας προκαταβολής
παρουσίασε ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης. Για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή του 1 δισ.
ευρώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο
διάστημα από 2 μέχρι 10 Απριλίου σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Taxisnet. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που
απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους. Η επιστρεπτέα
προκαταβολή θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος
μέσω του Τaxisnet θα έχει πενταετή διάρκεια ενώ
προβλέπεται χαμηλό επιτόκιο και για το πρώτο έτος
περίοδος χάριτος. Και στην περίπτωση αυτή απαραίτητη
προϋπόθεση για τη χρήση του μέτρου είναι η διατήρηση
των θέσεων εργασίας από τον εργοδότη. Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-topothetese-touyphypourgou-oikonomikon-k-thodorou-skylakake-gia-toolokleromeno-schedio-antimetopises-ton-oikonomikonepiptoseon-tou-koronoiou-gi

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Μελέτη καθορισμού ενός
μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών
Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς»
Η Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείο Εξωτερικών,
Ζαλοκώστα 10, 106 71, Αθήνα, Τηλ: +30 210 368 2905 Fax: +30
210 368 2749 μας γνωρίζει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος
της διακήρυξης «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού
πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν &
εκπόνηση ερευνών αγοράς». Το έργο έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία
2014-2020»
και
ο
προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1.828.470,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ
1.474.572,58 €). Η Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω
της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει από την
01/04/2020 ημέρα Τετάρτη και μέχρι την 30/04/2020 ημέρα
Πέμπτη.
Η
καταχώρηση
παρατηρήσεων/σχολίων,
των
οικονομικών φορέων πραγματοποιείται απευθείας μέσω της
ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, ακολουθώντας τη διαδρομή
www.eprocurement.gov.gr
/διαβουλεύσεις
/
τρέχουσες
διαβουλεύσεις, με τη συμπλήρωση των πεδίων κάτωθι του πεδίου
«Καταχώρηση σχολίου» για το τεύχος διακήρυξης με μοναδικό
αριθμό 20DIAB000009067. Εναλλακτικά, αποστολή σχολίων παρατηρήσεων στο email: eysxep@mfa.gr
με χρήση
τυποποιημένου εγγράφου.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους του
ΕΣΗΔΗΣ
και
του
ΥΠΕΞ
αντίστοιχα:
http://www.eprocurement.gov.gr/eprocdeliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s1
,https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-epiheiriseis/dimosioidiagonismoi-diavouleyseis/demosia-diabouleuse-diakeruxesmelete-kathorismou-enos-methodologikou-plaisiou-olokleromeneanaptuxe-odegon-epikheirein.html

Ανακοίνωση του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου
Tο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο σας ενημερώνει ότι, από τις 19
Μαρτίου τ.ε. και λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί
εξαιτίας της διασποράς του ιού coronavirus (Covid-19), τα γραφεία
του λειτουργούν από ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ : 09:00 – 13:00,
ώρες κατά τις οποίες διεξάγονται και οι επικυρώσεις των
εξαγωγικών εγγράφων. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν
εξελίξεις. Περισσότερες πληροφορίες : Tel.:+30 210 6711 210/
6773
428
(ext.101)/
Fax:
+
30
210
6746
577,
www.arabhellenicchamber.gr/
e-mail:
chamber@arabgreekchamber.gr .

Παράταση
προθεσμίας
καταβολής
τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου &
Μαρτίου και την παράταση καταβολής δόσεων
ρυθμίσεων εργοδοτών
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1044/Β/26-03-2020 η Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325)
των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας με τις
λεπτομέρειες για την παράταση της προθεσμίας
καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, καθώς και για την
παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, παρατείνεται η προθεσμία
καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων τους μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020,
οι οποίες, πλέον, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020
και έως 31/10/2020, αντίστοιχα. Παράλληλα, δίνεται
τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων
ενεργών ρυθμίσεων εργοδοτών-επιχειρήσεων, οι οποίες
ήταν απαιτητές στις 31/3/2020, καθώς και όλων των
επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης και η
εξόφλησή τους θα αρχίσει από την 1η Ιουνίου. Δείτε το
κείμενο του ΦΕΚ στο σύνδεσμο: http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdW
r4xouZundtvSoClrL811WGLkYj8Z_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb
8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsI8y1jT5y
4QFjqBRo6EfyjC8Lu1dKfk3dhKLLBnlKi

7ο Τεχνολογικό Φόρουμ
Το 7ο Τεχνολογικό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελλίδης
της Helexpo, 1/10/2020. Στο σύγχρονο οικονομικό
περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα βασίζεται στην ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων. Η γνώση σε συνδυασμό με τα
σωστά τεχνολογικά εργαλεία αποτελούν βασικά στοιχεία
της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών. Η γνώση τέτοιων εργαλείων υπάρχει τόσο σε
βιομηχανικούς φορείς (ΙCΤ και σε άλλους κλάδους) όσο και
σε ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά
Κέντρα). Ως εκ τούτου, η συνεργασία τους είναι σημαντική
για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή
προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, 20 φορείς έχουν ενώσει τις
δυνάμεις τους για τη διοργάνωση σειράς συνεδρίων με την
επωνυμία
«Τεχνολογικό
Φόρουμ».
Περισσότερες
πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://technology-forum.eu/ .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
Η
Β8
Διεύθυνση
Επιχειρηματικής
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Διεύθυνσης

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει, μετά από πληροφόρηση
που έλαβε από το Γραφείο ΟΕΥ Νέου Δελχί, σύμφωνα με
σχετικό έγγραφο, το οποίο και απέστειλε, συνημμένα, την
έναρξη εφαρμογής περιορισμών εξαγωγής δεκατριών (13)
κατηγοριών Ενεργών Φαρμακευτικών Συστατικών (Active
Pharmaceutical Ingredients – ADI) από την Ινδία (σχετική λίστα
επισυνάπτεται), την οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας,
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης του κοροναϊού.
Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι η Ινδία αντιπροσωπεύει
σημαντικό τμήμα των ευρωπαϊκών εισαγωγών των γενόσημων
φαρμάκων, φαρμακευτικών συστατικών και βιταμινών (1/4 των
ευρ. εισαγωγών). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr στη διαδρομή πληροφοριακό υλικό –
εκθέσεις ΟΕΥ- Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης.
Η
Β8
Διεύθυνση
Επιχειρηματικής
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Διεύθυνσης

Άρση περιορισμών σε πτηνοτροφικά προϊόντα ελληνικής
προέλευσης .Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει, μετά από πληροφόρηση
που έλαβε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέϊτ,
σύμφωνα με ανωτέρω σχετικό, το οποίο και απέστειλε,
συνημμένα, την άρση περιορισμών σε όλα τα πτηνοτροφικά
προϊόντα ελληνικής προέλευσης στο Κουβέϊτ. Ειδικότερα,
σύμφωνα με την υπ. αρ. 611/2020 Εγκύκλιο της Δημόσιας
Αρχής των Τροφίμων και της Διατροφής του Κουβέιτ, αίρονται οι
περιορισμοί που ίσχυαν, μέχρι τώρα, για όλα τα είδη και
προϊόντα πουλερικών και αυγών (φρέσκα, νωπά, κατεψυγμένα
και επεξεργασμένα) που προέρχονται από την Ελλάδα, καθώς
αυτά θεωρούνται, πλέον, απαλλαγμένα από την γρίπη των
πτηνών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr στη διαδρομή πληροφοριακό υλικό – εκθέσεις
ΟΕΥ- Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης.
Η
Β8
Διεύθυνση
Επιχειρηματικής
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Διεύθυνσης

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει ότι, μετά από
πληροφόρηση που έλαβε από το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Πεκίνο με σχετικό έγγραφο, την ύπαρξη
διαδικτυακής πλατφόρμας προσφορών ιατρικού εξοπλισμού και
αναλώσιμων (http://mg.cccme.org.cn ) για την αντιμετώπιση της
πανδημίας (COVID-19). Πρόκειται για πρωτοβουλία του
Εμπορικού
Επιμελητηρίου
ΕισαγωγώνΕξαγωγών
Μηχανημάτων και Ηλεκτρικών Προϊόντων της Κίνας (Chinese
Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and
Electric Products – CCCME) που αποσκοπεί στην απευθείας
διασύνδεση Κινέζων προμηθευτών (εταιρείες-μέλη του) που
διαθέτουν άδεια εξαγωγών με αγοραστές του εξωτερικού. Στην
πλατφόρμα αυτή έχει αναρτηθεί σειρά προσφορών, που
αφορούν στην αντιμετώπιση της ανωτέρω πανδημίας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr στη διαδρομή πληροφοριακό υλικό – εκθέσεις
ΟΕΥ- Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Μάρτιο
2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της Ελλάδας στο Κάιρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +20227948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων
Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ, Μάρτιος 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ
(www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3695.13.29 , email: ecocom-telaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- έγγραφο με θέμα: Λήψη επιπρόσθετων μέτρων οικονομικής
φύσεως από την Ισπανική κυβέρνηση:
Πλήρης παύση λειτουργίας των μη αναγκαίων επιχειρήσεων.
Aντιδράσεις. - έγγραφο με θέμα: Η συνάρτηση των
επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοιού στην ισπανική
οικονομία με την πραγματική διάρκεια της πανδημίας.
-δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Μαρτίου
2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Μαδρίτη
(http://www.agora.mfa.gr/es73) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο
ενημέρωσής μας για τους συνοριακούς σταθμούς που είναι
ανοιχτοί στη Ρουμανία, μας παραπέμπει στον κάτωθι
ιστότοπο της συνοριακής αστυνομίας της Ρουμανίας, όπου
αποτυπώνονται (σε διαρκώς ανανεούμενο χάρτη, καθώς
ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα) οι σταθμοί, οι οποίοι
παραμένουν σε λειτουργία, καθώς και o εκτιμώμενος χρόνο
αναμονής σε κάθε έναν από αυτούς.
https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline/ Η γραμμή
πληροφοριών της Συνοριοφυλακής της Ρουμανίας είναι:
0040 219590. Επίσης μας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των
μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας
COVID-19, η Romexpo, ο μεγαλύτερος φορέας διοργάνωσης
εκθέσεων και συνεδρίων της Ρουμανίας, αναβάλλει όλες τις
προγραμματισμένες Διεθνείς Εκθέσεις του Απριλίου για τα
μέσα και τέλη Μαΐου. Το πρόγραμμα των εν λόγω διεθνών
Εκθέσεων, ως εκ τούτου και πλην περαιτέρω αλλαγών,
διαμορφώνεται ως εξής: - Οι Εκθέσεις Construct/Ambient
Expo (κατασκευές/διακόσμηση), Romtherm (εξοπλισμός
ψύξης/θέρμανσης), Mobila Expo (Έπιπλα), Expo Flowers
and Garden (ανθοκομία/κηπουρική) και Antique Market Expo
(αντίκες) μετατίθενται για 14-17 Μαΐου 2020. Οι
Εκθέσεις Tibco Expo (διακοσμητικά/είδη δώρων/ένδυση),
BioLife & Style (βιολογικά προϊόντα), Senior Expo (προϊόντα
και εξοπλισμός για ηλικιωμένους) μετατίθενται για 28-31
Μαΐου
2020.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104)
,
e-mail:
ecocombucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24,
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σιγκαπούρη, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων Σιγκαπούρης
Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη
Σιγκαπούρη (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +65 67323015, Fax:
+65 67323011, email: ecocom-singapore@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και
Λαχανικών ASIA FRUIT LOGISTICA, Σιγκαπούρη, 16. –
18.09.2020,
ASIAFRUIT
CONGRESS,
Σιγκαπούρη,
15.09.2020
Δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική αγορά τροφίμων ανοίγει
το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, που διοργανώνεται για
τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος της
έκθεσης στην Ελλάδα και την Κύπρο, στην έκθεση ASIA
FRUIT LOGISTICA 2020, η οποία αλλάζει τοποθεσία και
μεταφέρεται για πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη, στο Singapore
EXPO. Η ASIA FRUIT LOGISTICA θα ανοίξει τις πύλες της
από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου του 2020, ενώ το ASIA
FRUIT CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια τοποθεσία, μια
ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, στις 15
Σεπτεμβρίου.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα στην τελευταία διοργάνωση
συμμετείχε με 6 δυναμικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα στο
Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου έλαβαν μέρος οι εξής 5 εταιρίες: Anatoli SA,
Chatzidakis SA, Kolios Company SA, Mitrosilis SΑ και
Protofanousi Fruits. Ενώ η εταιρία ZEUS KIWI έλαβε μέρος ως
ανεξάρτητος εκθέτης.
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εξασφάλισε τη στρατηγική
υποστήριξη του Enterprise Greece Invest & Trade για τη
συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών στην έκθεση ASIA FRUIT
LOGISTICA 2019, που δεν συμμετείχαν σε κάποιο
πρόγραμμα, επιδοτώντας το 50% του ενοικίου του χώρου τους
για σταντ επιφάνειας μέχρι 12 τ.μ. Ο Εnterprise Greece Invest
& Trade και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή των ελληνικών φρούτων και
φρέσκων λαχανικών στην ασιατική αγορά, ενισχύοντας
σημαντικά την προσπάθειά τους.
Λόγω των πολιτικών δρώμενων του Χονγκ Κονγκ, η ASIA
FRUIT LOGISTICA, που διοργανώνεται ετησίως στο
Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center του Χονγκ Κονγκ,
από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου σε συνεργασία
με το Asiafruit Magazine και συνοδεύεται από το ASIAFRUIT
CONGRESS, αποφάσισε το 2020 να μεταφερθεί στη
Σιγκαπούρη, στο Singapore EXPO, που βρίσκεται κοντά στο
Αεροδρόμιο Singapore’s Changi.
Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο
Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το
αργότερο έως τις 29 Μαΐου 2020, συμπληρώνοντας και
αποστέλλοντας στο E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr
κ.
Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 6945 234747, τα
παρακάτω στοιχεία:
Εταιρία:___________________________________________
__________Υπεύθυνος:______________________________
___
Διεύθυνση:_________________________________________
_________
ΤK:________________________________________
Τηλέφωνο:_________________________________________
_________
Fax:_______________________________________
E-Mail:
_________________________________________________
____ Υπογραφή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ASIA FRUIT
LOGISTICA 2020 και τη διοργάνωση του Ελληνικού Ομαδικού
Περιπτέρου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο,
επίσημο
αντιπρόσωπο της Έκθεσης ASIA FRUIT LOGISTICA στην
Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσ/νίκη,
τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr.
Για online αγορά καρτών εισόδου με μειωμένη τιμή
προπώλησης
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα:
www.asiafruitlogistica.com/tickets .

Διεθνείς Εκθέσεις
SARAJEVO4WALLS 2020
Πόλη: Σαράγιεβο- Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 23-26 Απριλίου 2020
Εκθέματα: Έπιπλα
Πληροφορίες: site: http://www.sarajevo4walls.ba/
Οι εκθέσεις ALIMENTARIA και
HOSTELCO που θα
πραγματοποιούνταν στη Μαδρίτη στις 20-23 Απριλίου
ΑΝΑΒΑΛΟΝΤΑΙ για τις 14-17 Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es73) ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
Η Romexpo, ο μεγαλύτερος φορέας διοργάνωσης εκθέσεων
και συνεδρίων της Ρουμανίας, αναβάλλει όλες τις
προγραμματισμένες Διεθνείς Εκθέσεις του Απριλίου για τα
μέσα και τέλη Μαΐου. Το πρόγραμμα των εν λόγω διεθνών
Εκθέσεων, ως εκ τούτου και πλην περαιτέρω αλλαγών,
διαμορφώνεται ως εξής:
Οι
Εκθέσεις
CONSTRUCT/AMBIENT
EXPO
(κατασκευές/διακόσμηση),
ROMTHERM
(εξοπλισμός
ψύξης/θέρμανσης), MOBILA EXPO (Έπιπλα), EXPO
FLOWERS AND GARDEN (ανθοκομία/κηπουρική) και
ANTIQUE MARKET EXPO (αντίκες) μετατίθενται για 14-17
Μαΐου 2020.
Οι Εκθέσεις TIBCO EXPO (διακοσμητικά/είδη
δώρων/ένδυση), BIOLIFE & STYLE (βιολογικά προϊόντα),
SENIOR EXPO (προϊόντα και εξοπλισμός για ηλικιωμένους)
μετατίθενται για 28-31 Μαΐου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104) , e-mail: ecocombucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ILA BERLIN ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
Πόλη: Βερολίνο, Γερμανία, Ημερομηνία: 13-17 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Αεροπλοΐας, Αεροναυπηγικής,
Αεράμυνας και Διαστήματος
Πληροφορίες: www.ila-berlin.com , www.german-fairs.gr
FOUNDRY
Πόλη: Zaporizhzhya – Ουκρανία,Ημερομηνία: 19-21 Μαΐου
2020, Εκθέματα: ιδρυτικός εξοπλισμός και τεχνολογίες
Πληροφορίες: http://www.expo.zp.ua/
COMPOSITE MATERIALS
Πόλη: Zaporizhzhya - Ουκρανία
Ημερομηνία: 19-21 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Συνθετικά Υλικά
Πληροφορίες: http://www.expo.zp.ua/
WELDING
Πόλη: Zaporizhzhya - Ουκρανία
Ημερομηνία: 19-21 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Τεχνολογίες Συγκόλησης
Πληροφορίες: http://www.expo.zp.ua/
ELECTRICAL ENGINEERING AUTOMATION
Πόλη: Zaporizhzhya - Ουκρανία
Ημερομηνία: 19-21 Μαΐου 2020
Εκθέματα: ηλεκτρολογικά υλικά και αυτοματισμός
Πληροφορίες: http://www.expo.zp.ua/
AKTOBENEFTEKHIM
Πόλη: Ακτομπέ , Καζακστάν , Ημερομηνία: 20-22 Μαΐου
2020, Εκθέματα: εξοπλισμός και τεχνολογίες εργοστασίων
χημικών, λαδιών και αερίου
Πληροφορίες:
http://www.kazexpo.kz/eng/neftekhim/about_city_eng.htm

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

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
ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής. Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/
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
DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.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
TH

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

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)
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
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
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801
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
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
DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 07- 09 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 13- 15 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μηχανήματα & Τεχνολογίες Επεξεργασίας
Μετάλλου, Βιομηχανικός Εξοπλισμός, Βιομηχανική
Εργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://rota.gr/, τηλ: 2111801801

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

8/4/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ, ΤΗΛ.26953 60606
8/4/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΛ.26953 60606
10/4/2020, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ,
60606

141
142
144

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ.26953

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΩΝ,

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

146

10/4/2020, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
ΤΗΛ.26953 60606

148

13/4/2020, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΗΛ.26953 60606

145

14/4/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, ΤΗΛ.26953 60606

147

143

150




ΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

14/4/2020, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ, ΤΗΛ.26953 60606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

14/4/2020, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ,
323115
20/4/2020,ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΗΛ.24213 51133

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ. 2313

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

28/4/2020,
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΛ.2313 318407

149

ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ
,

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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.

