Απξίιηνο 2020

ΒΔΘ: Γσξεά αλαπλεπζηήξσλ ζε
λνζνθνκείν ηεο Θεζζαινλίθεο
Σν «νπινζηάζην» γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ ηεο
πφιεο, πνπ θαηαβάινπλ ηηηάλην έξγν γηα λα
θξαηήζνπλ ζηε δσή θαη λα ζεξαπεχζνπλ
αλζξψπνπο πνπ έρνπλ λνζήζεη απφ ηνλ Covid 19, επηρεηξεί λα εληζρχζεη ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο.
Πξνρσξά, κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζε δσξεά, απφ ην
απνζεκαηηθφ ηνπ, γηα ηελ αγνξά ελφο
αλαπλεπζηήξα γηα Μνλάδα
Δληαηηθήο
Θεξαπείαο θαη δχν θνξεηψλ αλαπλεπζηήξσλ
γηα ζαιάκνπο λνζειείαο λνζνθνκείνπ ζηε
Θεζζαινλίθε.
Ζ δσξεά ηνπ ΒΔΘ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξνζθέξσ ζηελ Τγεία» ηνπ
Γηθηχνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αξσγήο,
ηδξπηηθφ κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη ην Δπηκειεηήξην.
Παξάιιεια κέιε ηεο δηνίθεζεο ζε κηα
πξνζπάζεηα
κε
ηδηαίηεξν
ζπκβνιηζκφ
πξνρσξνχλ ζηελ πξνζθνξά ησλ εμφδσλ
παξάζηαζεο δχν κελψλ (Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ)
γηα βνήζεηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ πιήηηνληαη
πεξηζζφηεξν.
Σν ΒΔΘ, ζηέθεηαη αξσγφο ζην δχζθνιν θαη
ζεκαληηθφ έξγν ησλ αλζξψπσλ πνπ πνιεκνχλ
ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ «κεηψπνπ», γηαηξψλ
θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηεο
θπβέξλεζεο γηα ηελ αλαραίηηζε ηνπ θνληθνχ ηνχ,
πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςνπκε φζν ην δπλαηφλ
γξεγνξφηεξα ζηελ θαλνληθφηεηα, κε ηηο ιηγφηεξεο
δπλαηέο απψιεηεο ζπλαλζξψπσλ καο.
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Δνξηαζηηθό σξάξην πάζρα γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ παξακέλνπλ
αλνηρηά
Με εληαίν σξάξην ζα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ηελ εξρφκελε Κπξηαθή ιφγσ ηνπ
ενξηαζηηθνχ σξαξίνπ ηνπ Πάζρα, φια ηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ πνπ
παξακέλνπλ αλνηθηά, είηε πξφθεηηαη γηα ζνχπεξ κάξθεη είηε γηα κίλη κάξθεη .
Σελ εξρφκελε Κπξηαθή ηα θαηαζηήκαηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ηηο 10 ην
πξσί έσο ηηο 8 ην απφγεπκα. Απφ ηε Μεγάιε Γεπηέξα έσο θαη ηε Μεγάιε
Παξαζθεπή ηα θαηαζηήκαηα ζα παξακείλνπλ αλνηθηά απφ ηηο 7 ην πξσί έσο
ηηο 9 ην βξάδπ ελψ ην Μεγάιν άββαην ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη
απφ ηηο 7 ην πξσί έσο ηηο 8 ην βξάδπ. χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Τπ.
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ ην εζληθφ πιαίζην σξαξίνπ ησλ εκπνξηθψλ
θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ ηελ Κπξηαθή 12.4.2020
δηακνξθψλεηαη απφ 10:00 έσο 20:00. Γηα ηηο ππφινηπεο εκέξεο ηεο
Μεγάιεο Δβδνκάδαο, ήηνη απφ ηε Μεγάιε Γεπηέξα έσο ην Μεγάιν
άββαην, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3377/2005 «Αξρέο θαη
Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ
ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο - Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» ην
νπνίν ηξνπνπνηεί ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2224/1994. (χκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2224/1994 νξίδεηαη φηη: «1.
Καζηεξψλεηαη, ζε εζληθή θιίκαθα, εληαίν πιαίζην σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ
θαηαζηεκάησλ θάζε είδνπο, κε εμαίξεζε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
42 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α) θαη ζην άξζξν 14 ηνπ λ 2194/1994 (ΦΔΚ
34 Α`). Σν αλσηέξσ πιαίζην σξαξίνπ θαζνξίδεηαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο
εκέξεο κέρξη ηελ 21:00 ψξα, ην άββαην κέρξη ηελ 20:00 ψξα θαη ηελ
Κπξηαθή απφ ψξα 11:00 έσο ψξα 20:00.») Ζ απφθαζε δχλαηαη λα
ηξνπνπνηεζεί ή θαη λα αλαθιεζεί κε λεφηεξε φκνηα, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Οη
επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ απαξέγθιηηα ηα νξηδφκελα ηεο
παξνχζαο. Ζ κε ζπκκφξθσζε επηζχξεη ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ
θπξψζεσλ θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ εηθνζηνχ δεχηεξνπ ηεο απφ 20.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ
ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο
θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο».

Δπηδόηεζε ηόθσλ πθηζηάκελσλ ελήκεξσλ δαλείσλ ΜκΔ: Τπεγξάθε ε απόθαζε
Τπεγξάθε ζήκεξα, Παξαζθεπή 10 Απξηιίνπ, απφ ηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, θ. Γηάλλε Σζαθίξε, ε Τπνπξγηθή
Απφθαζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ηφθσλ πθηζηάκελσλ ελήκεξσλ δαλείσλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ
θξίζε ηνπ θνξνλντνχ γηα ηνπο κήλεο Απξίιην, Μάην θαη Ηνχλην, ελψ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
γηα επηπιένλ δχν κήλεο εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ κέηξνπ ζηήξημεο ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα αλέιζεη ζε 1.2 δηο επξψ, κε αξρηθφ πνζφ χςνπο 750 εθ. επξψ, θαη αθνξά ηφθνπο δαλείσλ
ηαθηήο ιήμεο, νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη ζπκβάζεσλ πίζησζεο (αλνηθηψλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ
ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ (άξζξν 10 ηνπ λ. 3156/2003) κε δηαρεηξηζηή ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ κεηέρεη ζηε
Γξάζε θαη ηα νπνία ήηαλ ελήκεξα ζηηο 31/12/2019. Σελ εξρφκελε εβδνκάδα, αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο κέζσ ηνπ ΠΚΔ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δξάζε αθνξά ζηελ θάιπςε
ηφθσλ πθηζηάκελσλ ελήκεξσλ δαλείσλ ζηηο 31/12/2019 γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ελεξγφ ΚΑΓ απφ φζνπο έρεη
αλαθνηλψζεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε δηαηήξεζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηνπο ζηηο
19/3/2020 θαη ζηηο 31/12/2020. Ο Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, θ. Άδσληο Γεσξγηάδεο δήισζε: «Με ηελ πιεξσκή ησλ
ηφθσλ ησλ ελήκεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, ε Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ απιψλεη κηα νπζηαζηηθή
νκπξέια πξνζηαζίαο πάλσ απφ φιεο ηηο πγηείο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έηζη ψζηε λα αληέμνπλ ηελ ιαίιαπα ηνπ θνξνλντνχ θαη λα είλ αη
έηνηκεο λα ιεηηνπξγήζνπλ μαλά ηελ επφκελε εκέξα ηεο θξίζεο κε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο εμαζθαιηζκέλεο. Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα
ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε γξήγνξε έγθξηζε». Απφ ηε κεξηά ηνπ, ν Τθππνπξγφο
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θ. Γηάλλεο Σζαθίξεο δήισζε: «Ζ ελίζρπζε απηή ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, απφ πφξνπο ηνπ
ΔΠΑ, είλαη άκεζν θεθάιαην θίλεζεο, πνπ καδί κε ηα άιια κέηξα πνπ ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη
Δπελδχζεσλ ζηνρεχνπλ φρη κφλν λα ηηο θξαηήζνπλ δσληαλέο, αιιά θαη λα ηηο πξνεηνηκάζνπλ γηα ηελ επφκελε κέξα ηεο θξίζεο
δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα γηα κηα δπλακηθή επαλεθθίλεζε». Γείηε πεξηζζφηεξα ζην ζχλδεζκν : Taxheaven:
https://www.taxheaven.gr/news/48345/epidothsh-tokwn-yfistamenwn-enhmerwn-daneiwn-mme-ypegrafh-h-apofash

Γεκνζηεύζεθε ε εγθύθιηνο
ηεο ΑΑΓΔ κε ηελ νπνία
θνηλνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηεο από
30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 75Α') «Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο
παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο
δηαηάμεηο»
Γεκνζηεχζεθε ε εγθχθιηνο ηεο ΑΑΓΔ κε αξηζ. Πξση. Δ. 2043 /06-042020 «Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ πξψηνπ, δεχηεξνπ,
ηξίηνπ, ηέηαξηνπ, πέκπηνπ, έθηνπ, δέθαηνπ, εμεθνζηνχ ηξίηνπ θαη
εμεθνζηνχ έλαηνπ ηεο απφ 30/3/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ (Α΄75) θαη ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηφ φγδνν παξάγξαθνο 5
ηεο απφ 20/3/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 68)». Γείηε
ηελ
εγθχθιην
ζην
ζχλδεζκν:
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%95.2043.pdf .

Σν λέν έληππν Δ1 γηα ην 2019 - Γεκνζηεύζεθε ε απόθαζε γηα ηε
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ
θνξνινγηθνύ έηνπο 2019.
Γεκνζηεχζεθε ε απφθαζε κε αξ.πξση. Α. 1070 /31-03-2020 «Σχπνο
θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ
πξνζψπσλ θνξνινγηθνχ έηνπο 2019, ησλ ινηπψλ εληχπσλ θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ζπλππνβάιινληαη κε απηή». Γείηε ην
ΦΔΚ ζην ζχλδεζκν: https://www.aade.gr/sites/default/files/202004/a1070_2020fek.pdf
.
Πεξηζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1070-31-03-2020

Άλνημε ε ειεθξνληθή πιαηθόξκα "MYBUSINESSSUPPORT" γηα
ηελ επηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή
Άλνημε
ε
ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα
"myBusinessSupport"
(www.aade.gr/mybusinesssupport) ηεο ΑΑΓΔ , γηα ηηο επηρεηξήζεηο
πνπ ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ ηελ ελίζρπζε εο Δπηζηξεπηέαο
Πξνθαηαβνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Αθνξά επηρεηξήζεηο
πνπ απαζρνινχλ απφ 1 έσο 500 εξγαδφκελνπο, ζε φινπο ηνπο
θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην χςνο ηεο ελίζρπζεο ζα
κπνξεί λα αλέιζεη θαηά αλψηαην φξην ζηα 500.000 επξψ αλά
επηρείξεζε. Υαξαθηεξίδεηαη σο επηζηξεπηέα δηφηη, είηε εηο νιφθιεξνλ
είηε κεξηθψο (ζπλαξηάηαη κε ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο), ζα
επηζηξαθεί ζην Κξάηνο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα, κε εμαηξεηηθά
ρακειφ επηηφθην. Πξνζεζκίεο: Αξρηθή πξνζεζκία κέρξη 10/4. Γείηε
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο επηζηξεπηέαο
πξνθαηαβνιήο ζην ζχλδεζκν: https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-tenarxe-tou-chrematodotikou-schematos-tes-epistrepteasprokataboles?inheritRedirect=true&redirect=%2F . Γείηε ηηο νδεγίεο
ρξήζεο
ηεο
πιαηθφξκαο
ζην
ζχλδεζκν
:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202004/myBusinessSupportManual.pdf . ΦΔΚ Α. 1076 /02-04-2020
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/a1076_2020fek.pdf .
Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή https://www.aade.gr/mybusinesssupport .
(Πεγή: EBEA e-Newsletter|4-6.4.2020).
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επηρεηξήζεσλ

θαη

Ο
Φηιαλζξσπηθφο
Οξγαληζκφο
ηεο
Ηεξάο
Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ ΑΠΟΣΟΛΖ, ζε ζπλεξγαζία
θαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ
Οξγαληζκνχ
International
Orthodox
Christian
Charities – IOCC, δηελεξγεί γηα έθηε ζπλερή ρξνληά
πξφγξακκα
ελίζρπζεο
επηρεηξήζεσλ
θαη
ζπλεηαηξηζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα κε δσξεά
εμνπιηζκνχ ή/θαη ππεξεζηψλ θαη επηρεηξεκαηηθή
θαζνδήγεζε (mentoring).
Απφ ην 2014 κέρξη ζήκεξα 109 επηρεηξήζεηο θαη
ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ ιάβεη δσξεάλ παξαγσγηθφ
εμνπιηζκφ ζπλνιηθήο αμίαο κεγαιχηεξεο ηνπ €1,5εθ.
εθζπγρξνλίδνληαο ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία,
δεκηνπξγψληαο ή δηαηεξψληαο ζέζεηο εξγαζίαο, 19
κέιε αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εθπαηδεχηεθαλ ζηελ
αζθαιή δηαρείξηζε ηξνθίκσλ, ελψ νη ηδηνθηήηεο 24
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ αγξν-δηαηξνθηθνχ ηνκέα
θαη
ησλ
πνιηηηζηηθψλ
θαη
δεκηνπξγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ εληζρχζεθαλ θαη κε επηρεηξεκαηηθή
θαζνδήγεζε (mentoring) απφ έκπεηξα κέιε –
κέληνξεο ηνπ ΚΔΜΔΛ (Κέληξν Δζεινληψλ Μάλαηδεξ
Διιάδνο). Οη σθεινχκελεο επηρεηξήζεηο ππνζηήξημαλ
εθαηνληάδεο εππαζείο νκάδεο θπξίσο κε ηε δσξεά
ηξνθίκσλ παξαγσγήο ηνπο, αμίαο ίζεο κε ην 10% ηεο
αμίαο ηεο ιακβαλφκελεο δσξεάο απφ ηελ
ΑΠΟΣΟΛΖ».
Οη επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα ζηνπο
θιάδνπο Αγξνδηαηξνθήο/ Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ θαη
Πνιηηηζηηθψλ θαη Γεκηνπξγηθψλ Βηνκεραληψλ θαη
έρνπλ θιείζεη δχν δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο κε εηήζην
θχθιν εξγαζηψλ €15.000-€1.000.000 κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ειεθηξνληθά, ρσξίο
πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ, έσο θαη ηηο 20 Μαΐνπ
2020.
Ο θάζε σθεινχκελνο δχλαηαη λα ιάβεη δσξεά
παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ/ ππεξεζηψλ ζπλνιηθήο
αμίαο έσο 10.000 επξψ (πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη
επηπιένλ επηρεηξεκαηηθή θαζνδήγεζε (mentoring).
Δπηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ ήδε
σθειεζεί απφ ην ίδην Πξφγξακκα ζε πξνεγνχκελα
έηε, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κφλν γηα
πηζηνπνηήζεηο (φπσο, ζέκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο
θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ).
Πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλψζεηο: ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
νξγαληζκνχ ΑΠΟΣΟΛΖ www.mkoapostoli.gr ζηελ
ελφηεηα «Ζ Γξάζε καο», ζηελ ππνελφηεηα
«Πξνγξάκκαηα» κε ηνλ ηίηιν «Πξφγξακκα Δλίζρπζεο
Δπηρεηξήζεσλ θαη πλεηαηξηζκψλ».

Kαηαηέζεθε ε ηξνπνινγία γηα ηελ επέθηαζε ηεο κείσζεο ελνηθίσλ
Ζ έθπησζε ηνπ 40% παξέρεηαη θαη ζηα ελνίθηα πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ εμάπισζε ηνπ θνξνλατνχ,
θαζψο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηέο. Απηφ πξνβιέπεη ηξνπνινγία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία επεθηείλεηαη ε
κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ θαη κηζζψζεσλ θχξηαο θαηνηθίαο θαηά 40% γηα ηνλ κήλα Απξίιην, ψζηε λα
θαιπθζνχλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πιεγεί δξαζηηθά απφ ηελ παλδεκία, θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηέο.
M. ΔΝΣΔΝΟ: Με ηε ζπκθσλία ηνπ eurogroup γηα κέηξα κηζνύ ηξηο. επξώ πξνζηαηεύεηαη ν νηθνλνκηθόο θαη θνηλσληθόο
ηζηόο
Ζ ζπκθσλία ηνπ Eurogroup ζε έλα παθέην κέηξσλ, χςνπο πεξίπνπ κηζνχ ηξηζ. επξψ, ζα πξνζηαηεχζεη ηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ
ηζηφ, δήισζε ν Μάξην εληέλν ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Eurogroup. Όπσο ηφληζε, ε ζπκθσλία ζηεξίδεηαη ζε
ηξεηο άμνλεο: Πξψηνλ, ηε ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ αλεξγία
κε έλα παθέην 100 δηζ. επξψ πνπ ζα δνζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο ρψξεο - κέιε. Γεχηεξνλ, ηε ζηήξημε ησλ
επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ, κε δάλεηα χςνπο 200 δηζ. επξψ απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. Σξίηνλ, ηε
ζηήξημε ησλ θξαηψλ - κειψλ κε πηζησηηθέο γξακκέο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 2% ηνπ
ΑΔΠ θάζε ρψξαο, πνπ ζπλνιηθά ζα θζάλνπλ ηα 240 δηζ. επξψ.( Πεγή: EBEA e-Newsletter|10.4.20)

Τπνπξγείν Δξγαζίαο «Τινπνηείηαη ην πξόγξακκα
ηειεθαηάξηηζεο γηα ηνπο 180.390 επηζηήκνλεο»
Τπνγξάθηεθε θαη αλαξηήζεθε ε δεκφζηα πξφζθιεζε γηα ην
εηδηθφ πξφγξακκα ηειεθαηάξηηζεο κε πηζηνπνίεζε γηα ηνπο
πιεηηφκελνπο απφ ηνλ θνξνλντφ, επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηεο
ρψξαο.
Πξφθεηηαη γηα κία δξάζε πνπ είρε εμαγγείιεη ε Κπβέξλεζε θαη
πινπνηεί ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ,
ζηελ νπνία ζα εληαρζνχλ νη 6 βαζηθνί επηζηεκνληθνί θιάδνη:
κεραληθνί θάζε εηδηθόηεηαο, νηθνλνκνιόγνη/ινγηζηέο
αλεμαξηήησο ηάμεσο, δηθεγόξνη (αζκούμενοι δικηγόροι
και ζυμβολαιογράφοι) ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο ή κε
έκκηζζε εληνιή, ηαηξνί θάζε εηδηθόηεηαο, εθπαηδεπηηθνί θαη
εξεπλεηέο),
φπσο
νξίδνληαη
βάζεη
ΚΑΓ
θχξηαο
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
απφ
ην
Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ.
πγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα αθνξά 180.390 επηζηήκνλεο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζα πινπνηεζεί κε ην ζχζηεκα
ηεο
επηηαγήο
θαηάξηηζεο,
πνπ
πεξηιακβάλεη
παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο 100 δηδαθηηθώλ σξώλ θαη
πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ εηδηθά
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο.
Οη επηζηήκνλεο - δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχλ
λα επηιέμνπλ έλα από ηα 10 πξνζθεξόκελα ζύγρξνλα
αληηθείκελα θαηάξηηζεο, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ άκεζα ζηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπο ζην
ζπλερψο εμειηζζφκελν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ.
Δηδηθφηεξα ηα 10 αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζε ζεκαηηθνχο ηίηινπο
είλαη ηα εμήο :
1.
Πξνζηαζία
πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ
(GDPR/DPO)
2.
Γεκόζηνη Ζιεθηξνληθνί Γηαγσληζκνί
3.
Ζιεθηξνληθό Δκπόξην-Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο,
κε ζύγρξνλα ινγηζκηθά θαη εξγαιεία
4.
Βαζηθέο Φεθηαθέο Γεμηόηεηεο, ζε ινγηζκηθά ηεο
πιένλ πξόζθαηεο έθδνζεο
5.
ύγρξνλεο
ςεθηαθέο
εθαξκνγέο/
Φεθηαθή
ππνγξαθή - Φεθηαθά πηζηνπνηεηηθά - Φεθηαθή
αληαπόθξηζε κε ην δεκόζην/ Σειεξγαζία & Σειεδηάζθεςε
6.
Σερληθόο πξνγξακκαηηζκνύ έμππλσλ θηηξίσλ
(SMART BUILDINGS)
7.
Γηαρείξηζε έξγσλ
(Financial Spreadsheets/
Xξεκαηννηθνλνκηθή
ρξήζε/Πξαθηηθέο
DEVOPS)&
Γηαδηθηπαθή πλεξγαζία
8.
ύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζε ςεθηαθό
πεξηβάιινλ
9.
Μέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ινηκώμεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ρώξνπο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο
10.
Υξήζε ηερληθώλ θαη εξγαιείσλ πξνώζεζεο κέζα
από ηε ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Social
Media Marketing), κε ζύγρξνλα εξγαιεία θαη mobile
εθαξκνγέο
Σηο ππεξεζίεο επηζηεκνληθήο ηειεθαηάξηηζεο κπνξνχλ λα
παξέρνπλ φια ηα αδεηνδνηεκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ)
επηπέδνπ 1 θαη 2. Οη δηθαηνύρνη ζα ιάβνπλ επίδνκα ύςνπο
600 επξώ, ην νπνίν ζα είλαη αθνξνιφγεην, αθαηάζρεην θαη κε
ζπκςεθηζηέν. Σν επηζηεκνληθφ επίδνκα ζα θαηαβιεζεί ζε δχν
δφζεηο: 400 επξώ, σο πξνθαηαβνιή, κε ηελ ελεξγνπνίεζε
ηεο επηηαγήο, ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ Μεγάιε
Σξίηε 14 Απξηιίνπ θαη κεηά, ελψ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα θαηαβάιινληαη θαη ηα ππόινηπα 200
επξώ. Σέινο, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ελδηαθέξνληνο γηα ηε
ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα αξρίδεη ηελ Πέκπηε 9 Απξηιίνπ
θαη ιήγεη ηελ Πέκπηε 20 Απξηιίνπ. Γείηε ην ζρεηηθό δειηίν
ηύπνπ
ζην
ζύλδεζκν:
https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12332.pdf .

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ
«Δπηζηξέθνπκε άκεζα 43,5 εθ. επξώ ζε 51.617ειεύζεξνπο
επαγγεικαηίεο,
αγξόηεο
θαη
απηνηειώο
απαζρνινύκελνπο»
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ε Γηνίθεζε ηνπ e-ΔΦΚΑ,
αληαπνθξηλφκελνη ζηε δχζθνιε ζπγθπξία πνπ αληηκεησπίδνπλ
νη αζθαιηζκέλνη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, αγξφηεο θαη
απηνηειψο απαζρνινχκελνη ιφγσ ηνπ COVID-19,πξνρσξνχλ
ζηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο κέζσ ηεο
άκεζεοεπηζηξνθήο43.533.301εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε 51.617
εμ απηψλ. Σα πνζά απηά απνηεινχλ ππφινηπα απφ ηελ
εθθαζάξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ έηνπο 2018 γηα
δηθαηνχρνπο πνπ δελ δήισζαλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ (IBAN) έσο ην Ννέκβξην ηνπ 2019, ψζηε λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζηξνθή. Με ηε ζπλήζε δηαδηθαζία ε
επηζηξνθή ηνπο ζα ήηαλ εθηθηή κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ έηνπο 2019ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ,
φκσο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ε δηνίθεζε ηνπ e-ΔΦΚΑ
επηζπεχδνπλ θαηά πνιχ ηε δηαδηθαζία θαη απνδεζκεχνπλ ηελ
επηζηξνθή ησλ αλσηέξσ πνζψλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ έηνπο 2019. Οη αζθαιηζκέλνη
απνθηνχλ άκεζα ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ είηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ eΔΦΚΑ
(www.efka.gov.gr
επηινγή
Αζθαιηζκέλνη
>Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο -> Αηνκηθά ηνηρεία)είηε θαη κέζσ
αληίζηνηρσλ επηινγψλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.gov.gr.
Γηα 40.163 αζθαιηζκέλνπο πνπ δελ έρνπλ εθθξεκφηεηα απφ ηηο
εηζθνξέο Ηαλνπαξίνπ 2020, ε θαηαβνιή ζηνπο ινγαξηαζκνχο
ηνπο ησλ πνζψλ πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ ζα γίλεη ηελ Πέκπηε 9
Απξηιίνπ, εθφζνλ θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ
ηνπο ινγαξηαζκνχ κέρξη ηελ Σξίηε 7 Απξηιίνπ. Γηα ηνπο
ππφινηπνπο 11.494 αζθαιηζκέλνπο ε θαηαβνιή ζα γίλεη ηελ
Πέκπηε 23 Απξηιίνπ, ψζηε λα πξνεγεζεί ε επεμεξγαζία ηεο
νθεηιήο ηνπο απφ ηηο εηζθνξέο Ηαλνπαξίνπ 2020.Σελ ίδηα
εκεξνκελία ζα θαηαβιεζνχλ θαη ηα πνζά ζε φζνπο απφ ηνπο
40.163 αζθαιηζκέλνπο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο δελ δήισζαλ
εγθαίξσο ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο. Πξνυπφζεζε γηα
ηελ θαηαβνιή ηεο 23 Απξηιίνπείλαη ε δήισζε ησλ ζηνηρείσλ
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ κέρξη 21 Απξηιίνπ 2020. Γείηε ην
ζρεηηθφ
Γειηίν
Σχπνπ
ζην
ζχλδεζκν:
https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12331.pdf .

Παξάηαζε πξνζεζκηώλ γηα ηα εληαγκέλα έξγα ηνπ Α'
θύθινπ ηεο Γξάζεο «Δξεπλώ - Γεκηνπξγώ - Καηλνηνκώ»
Όπσο καο ελεκεξψλεη ε αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ
ΔΠΑλΔΚ γηα ηα εληαγκέλα έξγα ηνπ Α΄ θχθινπ ηεο Γξάζεο
«Δξεπλψ - Γεκηνπξγψ - Καηλνηνκψ» αλαζηέιινληαη νη
πξνζεζκίεο απφ ηηο 11/3/2020 γηα δχν (2) κήλεο γηα:
- ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ ελδηάκεζεο/ηειηθήο επαιήζεπζεο,
- ηελ απνζηνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ/εγγξάθσλ ζε
αηηήκαηα ελδηάκεζεο/ηειηθήο επαιήζεπζεο,
- ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
εθζέζεσλ επαιήζεπζεο
θαη΄εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ
ηξηαθνζηνχ φγδννπ ηεο απφ 20/3/2020 ΠΝΠ Πξάεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α' 68) κε ζέκα «Καηεπείγνληα
κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο
θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο
νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο».
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
http://www.antagonistikotita.gov.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=2
6&cs= .

Τπνπξγείν ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο: ζπκβνπιέο γηα ηελ αζθαιή εξγαζία από ην ζπίηη
Σν ππνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ θαινχλ φζνπο εξγάδνληαη απφ
ηελ θαηνηθία ηνπο λα δείρλνπλ απμεκέλε πξνζνρή ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ νηθηαθψλ δηθηχσλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ
εμνπιηζκνχ. Γείηε ηηο νδεγίεο ζην ζχλδεζκν: https://mindigital.gr/archives/1291

Δπηδνηνύκελν πξόγξακκα ηειεθαηάξηηζεο γηα εξγαδόκελνπο
απ’ όιε ηελ Διιάδα

Άικα Εσήο - ύιινγνο Γπλαηθώλ κε θαξθίλν καζηνύ
Ν. Θεζζαινλίθεο – Αλαθνίλσζε

Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Διιάδνο (ΒΔ) αλαθνηλψλεη φηη
βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία αηηήζεσλ εξγαδνκέλσλ ζε φινπο
ηνπο θιάδνπο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε
επηδνηνχκελν πξφγξακκα ηειεθαηάξηηζεο.
πγθεθξηκέλα, ν ΒΔ έρεη αλαιάβεη σο δηθαηνχρνο απφ ην
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Καηάξηηζε θαη
Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν
ηεο κεηαπνίεζεο ηνπ αινπκηλίνπ». Ζ πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ εζληθνχο πφξνπο.
ην πιαίζην ηεο πξάμεο ζα πινπνηεζνχλ 2 δηαθνξεηηθά
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. εκηλάξην θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ γηα ζηειέρε
εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ γηα ηνλ θιάδν ηνπ αινπκηλίνπ, θαη,
2. εκηλάξην θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ
αινπκηλνθαηαζθεπαζηψλ.
Σα ζεκηλάξηα είλαη δηάξθεηαο 80 θαη 70 σξψλ αληίζηνηρα.
Σν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα είλαη 5€ αλά ψξα θαηάξηηζεο θαη είλαη
κηθηφ πνζφ.
Σν πξφγξακκα είλαη ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΜΒΔΛΔΗΑ.
Γηθαίσκα Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο, έρνπλ εξγαδφκελνη ζε
επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ ή ηνπ
είδνπο ηεο επηρείξεζεο φπνπ απαζρνινχληαη, θαη είλαη: α) Δίηε
πιήξνπο απαζρφιεζεο, β) Δίηε επνρηθά εξγαδφκελνη, γ) Δίηε
κεξηθήο απαζρφιεζεο,
Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γίλνληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο: https://katartisialuminio.gr/
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ιήγεη ζηηο 30 Απξηιίνπ 2020
Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ «χλδεζκν
Βηνκεραληψλ Διιάδνο», (ΒΔ) ζην ηει. 2310 539817.

Πξνηεξαηφηεηά καο απνηειεί πάληα ε πγεία ησλ κειψλ
καο, ησλ αλζξψπσλ πνπ καο εκπηζηεχνληαη, θαζψο θαη
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ πιιφγνπ καο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,
αθνινπζνχκε πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα
ηνλ Νέν Κνξσλατφ SARS-CoV-2 θαη #Μέλνπκε_πίηη!
ΠαξάΜΔΝΟΤΜΔ φκσο πάληα δίπια ζαο θαη ζπλερίδνπκε
έζησ θη απνκαθξπζκέλα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ καο
(Γεπηέξα-Παξαζθεπή, 09:00-17:00) γηα Δλεκέξσζε,
Τπνζηήξημε θαη πκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηνλ Καξθίλν ηνπ Μαζηνχ, κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
Σειεθσληθή Δλεκέξσζε ή πλεδξία Facebook Messenger
πλεδξία κέζσ Βίληενθιήζεο (Καηφπηλ ηειεθσληθήο
ζπλελλφεζεο). Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηνχληαη νκάδεο
ςπρνινγηθήο ζηήξημεο online, εθπαηδεχζεηο εζεινληξηψλ
κέζσ πιαηθφξκαο θαη απνζηνιή κε courier πεξνχθεο θαη
πξνζέκαηα καζηνχ.
Δθπαηδεπηηθά εκηλάξηα «Αιιάδσ...Αιιά ΕΧ» on-line
ηα πιαίζηα απηήο ηεο λέαο ιεηηνπξγίαο δηνξγαλψλνπκε ηα
Δθπαηδεπηηθά εκηλάξηα «Αιιάδσ...Αιιά ΕΧ»! Με έλα θιηθ,
νη Ηαηξνί θη νη Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο ηνπ πιιφγνπ καο
ζα βξίζθνληαη ζηελ νζφλε ζαο γηα λα ζαο ελεκεξψζνπλ
θαη λα ζαο ζπκβνπιέςνπλ ζρεηηθά κε ζέκαηα: Πνπ
αθνξνχλ ζε αζζελείο κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνχ ζηελ
πεξίνδν ηνπ Κνξσλντνχ Γηαηξνθήο θαη επεμίαο φζν
#Μέλνπκε_πίηη Σξφπσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο απφ
ηελ παλδεκία ηνπ Κνξσλντνχ γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ.
Έρνπκε ήδε νινθιεξψζεη ηξεηο θχθινπο κε ζέκα ηε
δηαηξνθή, άζθεζε θαη ην αλνζνπνηεηηθφ.
Δπφκελν εκηλάξην
πληνληδφκαζηε ηελ Σεηάξηε 8 Απξηιίνπ ζηηο 18:15 γηα ην
3ν Online Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην «Αιιάδσ... ΑιιάΕΧ!».
Θέκα καο: «Ογθνινγία ελ κέζσ παλδεκίαο»
Ση πξέπεη λα πξνζέμνπλ νη νγθνινγηθνί αζζελείο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο;
Πψο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνζηαζία ηνπο ην νηθείν
θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ;
Σηο απαληήζεηο ζε φια ηα ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζα δψζεη
live ε δηνηθήηξηα ηνπ Γξ. Δ. Κνπξηέιε-Ξνπξή Γηνηθήηξηα
Α.Ν.Θ. Θεαγελεην θαη ν θ.Αλαζηάζηνο Μπνχηεο,
Δπηκειεηήο Ά ΔΤ, Παζνιφγνο-Ογθνιφγνο, ΑΝΘ
«Θεαγέλεην». Σξφπνη ζχλδεζεο ζην ζεκηλάξην:
Αθνινπζείηε κε θιεηζηή θάκεξα ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν:
https://us02web.zoom.us/j/277164697?pwd=WWg5U3lEZ
Glka1lySDJxelh3QjlrUT09
ΚΧΓΗΚΟ: 018359
#Μέλνπκε_πίηη γηα λα έρνπκε φινη ηελ πγεηά καο!
Δπηθνηλσλία: Γέζπνηλα Πάξηζηα Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε
ησλ
Πξνγξακκάησλ
ηνπ
πιιφγνπ
Τπεχζπλε
Γηνξγάλσζεο Sail for Pink Κνηλσληθή ΛεηηνπξγφοΦπρνζεξαπεχηξηα
GESTALT
dpartsia@gmail.com
breastcathes@gmail.com , ηει. 6977991750 .

ύλνςε κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ
ιόγσ παλδεκίαο θνξσλντνύ (COVID-19)
Γεκνζηεχζεθε ζην AGORA Newsletter ε χλνςε κέηξσλ ζηνλ
ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ιφγσ παλδεκίαο
θνξσλντνχ (COVID-19) . Σν ελ ιφγσ θείκελν αλαξηήζεθε θαη ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ:
www.veth.gov.gr
ζηε
δηαδξνκή:
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα – Δηδήζεηο - χλνςε κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ιφγσ παλδεκίαο θνξσλντνχ (COVID19)
.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζην
ζχλδεζκν:
http://agora.mfa.gr/images/%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F
%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9
9%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE
%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3_%CE%9C%
CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91-4.pdf

e-ThesSummerSchool: Σν πξώην κνπ βήκα ζην κνλνπάηη ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο - Αλαπηύζζνληαο δεκηνπξγηθέο θαη
ηερληθέο ηθαλόηεηεο»
Ζ νκάδα ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ThesSummerSchool κε ραξά
αλαθνηλψλεη
ην
πξψην
«e-ThesSummerSchool»!
Αληαπνθξηλφκελνη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ζηηο
έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ επέβαιε ε παγθφζκηα πγεηνλνκηθή θξίζε,
κεηαηξέπνπκε
ην
πνιχ
πεηπρεκέλν
ζεξηλφ
ζρνιείν
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ηνπ
Παλεπηζηήκηνπ
Μαθεδνλίαο
ζε
δηαδηθηπαθφ! ηελ άκεζε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζηκσλ
πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παλδεκία
απνθάζηζε λα ζπλδξάκεη κηα αλνηρηή θνηλφηεηα εζεινληψλ. To eThesSummerSchool ζα δηεμαρζεί απφ ηελ Σξίηε 21 (17:00 κε
21:00) κέρξη ην άββαην 25 (10:00 κε 12:00) Απξηιίνπ, κε
ζπλνιηθή δηάξθεηα 18 σξψλ. ε απηφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο,
λένη θαη λέεο 14 έσο 18 εηψλ απφ φιε ηελ Διιάδα, αξθεί λα
δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ ΕΧΝΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Α.Δ., Φηιηθήο Δηαηξείαο 12
&
Η.
Σζηκηζθή,
ΣΚ
54621
Θεζζαινλίθε,
email:
info@thessinnozone.gr , site: www.thessinnozone.gr .

Γίθηπν ΗΝΔ- ΓΔΔ - ΓΧΡΟ ΠΑΥΑ 2020
ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ εμ απνζηάζεσο ππεξεζηψλ
πιεξνθφξεζεο
ηνπ
Γηθηχνπ
Πιεξνθφξεζεο
θαη
πκβνπιεπηηθήο
Τπνζηήξημεο
θαη
Δλδπλάκσζεο
Δξγαδνκέλσλ θαη Αλέξγσλ ην Γίθηπν ΗΝΔ-ΓΔΔ ,
απέζηεηιε ζην ΒΔΘ θείκελν πιεξνθφξεζεο ηεο ελφηεηαο
«Δξγαζηαθά Θέκαηα» κε ηίηιν : " Γψξν Πάζρα 2020".ην
θείκελν, πέξαλ ηνπ γεληθνχ ηζρχνληνο πιαηζίνπ γηα ηελ
θαηαβνιή
δψξνπ
Πάζρα
ζηνπο
εξγαδφκελνπο,
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ
ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ.
Σν ελ ιφγσ θείκελναλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ :
www.veth.gov.gr ζηε δηαδξνκή επηρεηξεκαηηθά Νέα –
Δηδήζεηο - ΗΝΔ?ΓΔΔ – Γψξα Πάζρα 2020.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα (ζπλέρεηα)

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Ζ
Β8
Γηεύζπλζε
Δπηρεηξεκαηηθήο
Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο

Γηεύζπλζεο

Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ
καο
γλσξίδεη,
κεηά
απφ
πιεξνθφξεζε πνπ έιαβε απφ ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο
Πξεζβείαο Καΐξνπ, ςήθηζκα (ππ. αξηζ. 3/2020) ηεο
αηγππηηαθήο Δζληθήο Αξρήο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (NFSA),
δεκνζηεπζέλ ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ζηηο 30 Μαξηίνπ η.έ,
ζρεηηθά κε ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο ησλ εηζαγφκελσλ
θνξηίσλ ηξνθίκσλ ζηελ Αίγππην, θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν
έμαξζεο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Δηδηθφηεξα, ζεζπίδεηαη,
κε ηζρχ έσο ην ηέινο ηνπ πξνζερνχο Μαΐνπ, αλψηαην φξην
25% επί ησλ εηζαγφκελσλ ζηελ Αίγππην θνξηίσλ πξψησλ
πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, θαζψο θαη κεηαπνηεκέλσλ
ηξνθίκσλ, επί ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη
δεηγκαηνιεπηηθνί εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη αζθάιεηαο. Με άιια
ιφγηα, πξαθηηθά ζα δηελεξγνχληαη έιεγρνη, κφλνλ επί ηνπ ελφο
ηεηάξηνπ ησλ ζπλνιηθά εηζαγφκελσλ θνξηίσλ ηνπ ίδηνπ
εξγνζηαζίνπ ή/θαη ηεο ίδηαο ρψξαο πξνέιεπζεο, έλαληη, ηνπ
κέρξη ηψξα ηζρχνληνο πνζνζηνχ, επί ηνπ 100% ησλ
εηζαγφκελσλ θνξηίσλ ηξνθίκσλ. εκεηψλεηαη, φηη γηα ηα
εηζαγφκελα θνξηία κεηαπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ εκπίπηνπλ
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο 2/2020 ηεο NFSA,
εμαθνινπζεί
λα
ηζρχεη
ε
ππνρξέσζε
δηελέξγεηαο
επηζεσξήζεσλ, πξν θφξησζεο, απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο
θνξείο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαζψο θαη έθδνζεο ζρεηηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ. ηα ελ ιφγσ πξντφληα πεξηιακβάλνληαη, ην
γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα γηα άκεζε θαηαλάισζε
ζε ζπζθεπαζίεο θάησ ησλ 2kg, ηα δηαηεξεκέλα απνμεξακέλα
θξνχηα θαη μεξνί θαξπνί απφ ην θεθάιαην 08 ηνπ
δαζκνινγίνπ, ηα έιαηα θαη ιίπε ηνπ θεθαιαίνπ 1 ζε
ζπζθεπαζίεο θάησ ησλ 2 kg, ηα δαραξψδε πξντφληα (Κ.Γ. 1 :
Γηαβίβαζε ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο ζε ζπλέρεηα εηδηθήο
δηαδηθηπαθήο εκεξίδαο
γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο
ηεο επηδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζηελ Κίλα θαη ηηο
αλαδπφκελεο
επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο.
Μαδξίηε,
6.4.2020.704), ηα πξντφληα ζνθνιαηνπνηίαο ζε ζπζθεπαζίεο
θάησ ησλ 2 kg (Κ.Γ. 1806), νη θξνπηνρπκνί ζε ζπζθεπαζίεο
θάησ ησλ 10 kg (Κ.Γ. 2009), ην εκθηαισκέλν θπζηθφ,
κεηαιιηθφ θαη αεξηνχρν λεξφ (Κ.Γ. 2201) θαη ην ζηηάξη (Κ.Γ.
1001). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr ζηε δηαδξνκή πιεξνθνξηαθφ πιηθφ –
εθζέζεηο ΟΔΤ- Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Γηεχζπλζεο.
Ζ
Β8
Γηεύζπλζε
Δπηρεηξεκαηηθήο
Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο

Γηεύζπλζεο

Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ
καο
γλσξίδεη,
κεηά
απφ
πιεξνθφξεζε πνπ έιαβε απφ ην Γξαθείν ΟΔΤ ζην Πεθίλν, φηη
απφ 1 Απξηιίνπ η.ε, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, ε Γεληθή
Γηνίθεζε Σεισλείσλ θαη ε Δζληθή Γηνίθεζε Ηαηξηθψλ
Πξντφλησλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο επέβαιαλ λένπο
θαλνληζκνχο ζηελ εμαγσγή ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη
αλαιψζηκσλ απφ ηελ Κίλα. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνπο ελ
ιφγσ θαλνληζκνχο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί έλα ζπλαθέο
πξντφλ απφ ηελ Κίλα ζα πξέπεη: α) λα έρεη παξαρζεί απφ κία
εθ ησλ εγθεθξηκέλσλ θηλεδηθψλ επηρεηξήζεσλ (επηζπλάπηεηαη
κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
επηρεηξήζεσλ), β) λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ ηηο αξκφδηεο
θηλεδηθέο αξρέο θαη γ) λα πιεξνί ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο
ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε (δηαζέζηκε κφλν
ζηελ θηλεδηθή γιψζζα) έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
θηλεδηθνχ
Τπνπξγείνπ
Δκπνξίνπ:
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/202003/2020030295037
1.shtml?from=singlemessag
e&isappinstalled=0.
ηνπο
ππεξζπλδέζκνπο πνπ έπνληαη ηεο αλαθνίλσζεο, είλαη επίζεο
δηαζέζηκα (θαη πάιη κφλν ζηελ θηλεδηθή) ν θαηάινγνο ησλ
εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ, θαη ε θφξκα πνπ ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεη ηα θνξηία πξνο εμαγσγή.

ΒΟΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε:
- έγγξαθν κε ζέκα: Νένη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ζηνλ
ρξφλν νδήγεζεο θαη αλάπαπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ
- ε ηζρχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο
αλάγθεο, άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά απφ ηνλ ηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ ιήμεη.
- έγγξαθν κε ζέκα: Έθδνζε αδεηψλ κεηαθίλεζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο κέζσ
ηζηφηνπνπ uslugi.gov.mk . Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα:
www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΗΠΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μαδξίηε, απέζηεηιε:
- έγγξαθν κε ζέκα: Δπηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ
θνξσλντνχ ζε ηξεηο δσηηθνχο ηνκείο ηεο
ηζπαληθήο
νηθνλνκίαο θαη ηνπ επηρεηξείλ.
- έγγξαθν κε ζέκα: Γηαβίβαζε ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο
ζε ζπλέρεηα εηδηθήο δηαδηθηπαθήο εκεξίδαο
γηα ηηο
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο επηδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζηελ
Κίλα θαη ηηο
αλαδπφκελεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο.
Μαδξίηε, 6.4.2020.
- έγγξαθν κε ζέκα: Ζ θαηάζηαζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ
Ηζπαλία έλαληη ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ.
- έγγξαθν κε ζέκα: Σα λέα κέηξα θνηλσληθννηθνλνκηθνχ
ραξαθηήξα ηεο ηζπαληθήο Κπβέξλεζεο γηα
ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ηνπ SARS COVID-19.
- έγγξαθν κε ζέκα: Πξνβιέςεηο γηα ηνλ ηνκέα αθηλήησλ ζηελ
Ηζπαλία ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ
θξίζε ηνπ θνξσλντνχ.
- έγγξαθν κε ζέκα: Οη λέεο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο
ηζπαληθήο νηθνλνκίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ) Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Μαδξίηε (http://www.agora.mfa.gr/es 73 ;ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr .
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη, ζπλέηαμε θαη
απέζηεηιε δειηίν νηθνλνκηθψλ εκπνξηθψλ εηδήζεσλ γηα ηε
Ρνπκαλία, κελφο Μαξηίνπ 2020.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail:
ecocom-bucharest@mfa.gr ,ηει. 004 021 210 07 48, 021
211 57 24, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Καηαβνιή κεησκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ - Όιε ε
δηαδηθαζία - Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ ε απόθαζε
Γεκνζηεχζεθε
ζήκεξα
ζην
ΦΔΚ
ε
απφθαζε
Γ.15/Γ’/νηθ.13994/339/2020
ηνπ
Τπ.
Δξγαζίαο
θαη
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο, ηξφπνπ
θαη ρξφλνπ επηινγήο γηα ηελ θαηαβνιή κεησκέλσλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ απηνηειψο απαζρνινχκελνπο
θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο». Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην
ζχλδεζκν:
https://www.taxheaven.gr/news/48350/katabolh-meiwmenwnasfalistikwn-eisforwn-olh-h-diadikasia-dhmosieyohke-sto-fekh-apofash

Μαηαίσζε ηεο FOOD EXPO 2020

«Ζ Πξόθιεζε λα παξακείλνπκε καδί…»

Σν Σκήκα Πξνβνιήο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο καο θνηλνπνηεί ελεκεξσηηθή επηζηνιή ηεο δηνξγαλψηξηαο
εηαηξίαο «FORUM Α.Δ.» ζρεηηθά κε ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ηεο Γηεζλνύο
Έθζεζεο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ FOODEXPO 2020, (ATHENS
METROPOLITAN EXPO, πάηα Αηηηθήο) ιφγσ ηεο επηβνιήο ησλ έθηαθησλ
κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19 θαη παξά ηελ αξρηθή
κεηάζεζε ησλ εκεξνκεληψλ δηεμαγσγήο απφ 7-9 Μαξηίνπ ζε 16-18 Μαΐνπ.
Ζ Δπηζηνιή έρεη σο εμήο:
Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε -ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19- απνθάζηζε ηελ
αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εηαηξεηψλ νξγάλσζεο εθζέζεσλ, θαζψο
θαη ησλ Δθζεζηαθψλ θαη πλεδξηαθψλ ρψξσλ. Παξάιιεια γηα ηελ απνθπγή
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ είλαη ήδε ζε ηζρχ κηα ζεηξά απζηεξψλ κέηξσλ,
φρη κφλν ζηε ρψξα καο αιιά θαη δηεζλψο (απαγφξεπζε κεηαθηλήζεσλ,
θιείζηκν μελνδνρείσλ, απαγφξεπζε ηαμηδηψλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ,
ππνρξεσηηθή θαξαληίλα 14 εκεξψλ φισλ φζνη εηζέξρνληαη ζηε ρψξα
θ.ιπ.).
Με δεδνκέλν φηη ηα παξαπάλσ κέηξα βαίλνπλ ζπλερψο θιηκαθνχκελα θαη ε
παξάηαζή ηνπο γηα άγλσζην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ζρεδφλ βέβαηε,
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθά αδχλαηε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ επηηπρή
δηνξγάλσζε ηεο FOOD EXPO 2020 θαηά ηηο εκεξνκελίεο 16-18 Μαΐνπ
(κεηά ηε κεηαθνξά ηεο απφ ηηο αξρηθέο ηεο εκεξνκελίεο 7-9 Μαξηίνπ 2020).
Αθνχ ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε δηαρξνληθή ζαο
ζηήξημε ζηε FOOD EXPO, ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη ε κεγαιχηεξε έθζεζε
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζηε Ν.A. Δπξψπε ζα είλαη θαη πάιη θνληά ζαο απφ 20
έσο 22 Μαξηίνπ 2021, κέζα ζηηο ζπλζήθεο θνηλσληθήο θαη εκπνξηθήο
θαλνληθφηεηαο πνπ φινη επηζπκνχκε.
Καηεγνξεκαηηθά δεζκεπφκαζηε πξνο φινπο ηνπο εθζέηεο φηη φια ηα πνζά
πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί θαη αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε FOOD EXPO
2020 ζα επηζηξαθνχλ ακέζσο κεηά ηελ άξζε αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηεο
εηαηξείαο καο.
εκείσζε 1: Σα πξνο επηζηξνθή πνζά αθνξνχλ είηε κεηξεηά είηε επηηαγέο
ιήμεσο κεηά ηελ 1/4/2020, νη νπνίεο δελ ζα θαηαηεζνχλ πξνο είζπξαμε
ζηελ Σξάπεδα θαη ζα ζαο επηζηξαθνχλ απηνχζηεο.
εκείσζε 2: Γηα ηνπο εθζέηεο πνπ ζα επηβεβαηψζνπλ άκεζα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηε FOOD EXPO 2021 ζα δηαηεξεζεί αθξηβψο ην ίδην πεξίπηεξν κε
εθείλν πνπ είραλ ζηελ αθπξσζείζα έθζεζε, έηζη ψζηε λα απνθχγνπλ
επηπιένλ έμνδα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπο.
Γηα ηε FORUM AE Nίθνο Υνπδαιάθεο Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο
A brand of FORUM S.A. - Member of NÜRNBERGMESSE GROUP Λ.
Βνπιηαγκέλεο 328, 173 42 Άγ. Γεκήηξηνο Σ. 210 5242100 / F. 210
5246581 W. www.foodexpo.gr / E. sales@forumsa.gr

Σν Κέληξν Πξφιεςεο Διπίδα, αληαπνθξηλφκελν
ζηηο αλάγθεο πνπ αλαδχνληαη κέζα ζηηο λέεο,
επηηαθηηθέο ζπλζήθεο, δηακνξθψλεη ηε δξάζε ηνπ
θαη ελεκεξψλεη, ηφζν ηνπο σθεινχκελνχο ηνπ φζν
θαη ην επξχ θνηλφ ηεο πεξηνρήο δξάζεο ηνπ, φηη ε
επηζηεκνληθή ηνπ νκάδα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε
ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ηεο θνηλσλίαο,
ηψξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. πγθεθξηκέλα: ζπλερίδεη λα παξέρεη αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή
ηνπ ηειεθψλνπ, -νξγαλψλεη νκαδηθέο ζπλεδξίεο
ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο,
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα φπνηνλ πνιίηε ηεο
Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε
λα
κνηξαζηεί
ζθέςεηο,
αλεζπρίεο
θαη
πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο
ζπλζήθεο πνπ βηψλεη, -αμηνπνηψληαο ηελ
πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο ηεο Διπίδαο, μεθηλάεη
ηε δεκηνπξγία forum ζπλάληεζεο θαη επηθνηλσλίαο
γηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ ηνπ (γνλείο θαη
εθπαηδεπηηθνχο), -επηθαηξνπνηεί ζπζηεκαηηθά κηα
ιίζηα κε θνξείο θαη θνηλσληθέο δνκέο ηεο
Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, θαη εηδηθφηεξα ησλ
Γήκσλ Καιακαξηάο, Θέξκεο, Θεξκατθνχ θαη
Ππιαίαο-Υνξηηάηε, πνπ παξέρνπλ θάζε είδνπο
ππνζηήξημε ζηνπο πνιίηεο, ηφζν ζε ςπρνινγηθφ
επίπεδν φζν θαη ζε άιιν, αλάινγα κε ηηο λέεο θαη
ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο, θαη ηέινο αξζξνγξαθεί ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε
ζηφρν λα εληζρχζεη ηα εθφδηα θαη ηα ςπρηθά
απνζέκαηα ησλ πνιηηψλ, ζε επίπεδν πξνζσπηθφ,
νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ. Μία πεξίνδνο
θνηλσληθήο θξίζεο κπνξεί λα απνηειέζεη
πξφθιεζε γηα απηνγλσζία θαη απηνβειηίσζε,
αξθεί ηα άηνκα θαη νη νκάδεο λα ελεξγνπνηήζνπλ
βαζχηεξεο δπλάκεηο. Ζ πξφιεςε ζε θάζε
πεξίπησζε, έηζη θαη ηψξα, βξίζθεηαη ζηελ πξψηε
γξακκή αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.
Θα καο βξείηε ζην ηει. 2310442044, ζην email:
kpelpida@gmail.com , ζην site ηεο Διπίδαο
ΔΛΠΗΓΑ θαη ζην Facebook.

INHORGENTA MUNICH 2021 (19.- 22.02.2021) 48ε Γηεζλήο θιαδηθή έθζεζε αξγπξνρξπζνρνΐαο, ξνινγηώλ, εμνπιηζκνύ
εξγαζηεξίσλ θαη πνιύηηκσλ ιίζσλ ζην Μόλαρν
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο EarlyBird πήξε παξάηαζε έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ θαη ζα ηε βξείηε δηαζέζηκε online ζηνλ θάησζη ζχλδεζκν:
https://www.inhorgenta.com/en/services/exhibitors/prices-application/#preise
Γείηε παξαθάησ ηνλ πίλαθα, όπνπ αλαθέξεηαη ε εηδηθή έθπησζε (EarlyBird):
Stand types

2021 Participation price - 2021 Participation price Early Bird until 30th June 2020 From 1st July 2020
Row stand (one side open)
EUR 220 / m²
EUR 224 / m²
Corner stand (two sides open)
EUR 239 / m²
EUR 246 / m²
End stand (three sides open)
EUR 247 / m²
EUR 254 / m²
Island stand (four sides open)
EUR 255 / m²
EUR 263 / m²
Σηο πχιεο ηεο απφ ηηο 19. έσο ηηο 22.02.2021 ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν ηνπ Μνλάρνπ ζα αλνίμεη γηα 48ε θνξά ε κεγαιχηεξε Γηεζλήο
θιαδηθή έθζεζε αξγπξνρξπζνρνΐαο, ξνινγηψλ, εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ θαη πνιχηηκσλ ιίζσλ, INHORGENTA MUNICH, ηελ νπνία
αληηπξνζσπεχεη ην Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν.
Ζ INHORGENTA MUNICH, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε, είλαη ην βαξφκεηξν γηα ηνλ θιάδν ηεο αξγπξνρξπζνρνΐαο. Δθηφο
απφ θνζκήκαηα, ξνιφγηα, ινπξάθηα, πνιχηηκνπο ιίζνπο, πέξιεο, ζήθεο, αζεκέληα είδε, καξγαξηηάξηα θ.α., παξνπζηάδνληαη θαη
κεραλήκαηα γηα ηελ αξγπξνρξπζνρνΐα, εμνπιηζκνί ρξπζνρνείσλ, ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ζηνλ
θιάδν ηνπ θνζκήκαηνο. Σελ έθζεζε πιαηζηψλεη έλα πιήξεο πξφγξακκα νκηιηψλ θαη ζπλαληήζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα θαη ζηηο αλάγθεο
ηνπ θιάδνπ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά θαξηψλ εηζφδνπ, κε κεησκέλε ηηκή, ζα βξείηε online ζηελ ηζηνζειίδα
www.inhorgenta.com. Γηα φζνπο αγνξάζνπλ online ηελ InhorgentaMunichCard ηνπο παξέρεηαη δσξεάλ κεηαθίλεζε κε φια ηα κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο ζηελ πφιε ηνπ Μνλάρνπ, επίζεο ηπγράλνπλ θαη άιισλ εηδηθψλ πξνλνκίσλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, γηα ην πιήξεο πξφγξακκα θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ επφκελε δηνξγάλσζε, θάζε ελδηαθεξφκελε
επηρείξεζε κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζην Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, επίζεκν αληηπξφζσπν ηεο
έθζεζεο ζηελ Διιάδα θαη Κχπξν, ζηελ Αζήλα ζην ηει. 210 64 19 037 θαη ζηε Θεζζαινλίθε ζην ηει. 2310 32 77 33 θαζψο θαη ζηελ
εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηηο εθζέζεηο: www.german-fairs.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο έθζεζεο: www.inhorgenta.com .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
3ν YACHTING FESTIVAL
Πόιε: Άιηκνο - Αηηηθή
Ζκεξνκελία: 23-26 Απξηιίνπ 2020
Δθζέκαηα: Ηζηηνπινΐα
Πιεξνθνξίεο: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/,
ηει:2110129575
EXPO CORFU 2020
Πόιε: Νέν Ληκάλη Κέξθπξαο
Ζκεξνκελία: : : 25-27 Απξηιίνπ 2020 (ΜΔΣΑΘΔΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟ 14-16 ΜΑΡΣΗΟΤ 2020)
Δθζέκαηα: ηξφθηκα-Πoηά- Δπαγγεικαηηθφο, Ξελνδνρεηαθφο
Δμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: email: info@exantasgreece.com site:
www.exantasgreece.com tel: 6932362875 – 6937077682
Facebook: EXPO CORFU 2020
Ζ

1 ΈΚΘΔΖ « YACHTING VOLOS: ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ
ΚΑΗ ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ»
Πόιε: Βφινο
Ζκεξνκελία: 14-17 Μαίνπ
Δθζέκαηα: Ηζηηνπινΐα
Πιεξνθνξίεο: Site: https://yachtingandgastronomyvolos.com/
, ηει:2110129575
FOOD EXPO 2020 – ΜΑΣΑΗΧΘΖΚΔ – ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΣΟΝ ΜΑΨΟ
2021
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: : 16-17-18 Μαΐνπ 2020 (ΜΔΣΑΣΔΘΖΚΔ ΑΠΟ
ΣΟ ΜΑΡΣΗΟ)
Δθζέκαηα: Σξφθηκα - πνηά
Πιεξνθνξίεο: Site: www.foodexpo.gr
ε

20 «ΠΑΝΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ 2020»
Πόιε: Ησάλληλα – ΠΑΝΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ
Ζκεξνκελία: 20-24 Μαΐνπ . Δθζέκαηα: Γεληθή, Σνπηθά
Πξνηφληα
Πιεξνθνξίεο: Site: http://kyklos-ektheseis.gr/ Σει.: 26510
37114 Fax: 26510 37119
Κηλ: 6944107862 , email: kyklosek@otenet.gr
ASCEN.TEC
Πόιε: Παηαλία Αηηηθήο. Ζκεξνκελία: 22-24 Μαΐνπ
Δθζέκαηα: ηερλνινγίεο αλειθπζηήξσλ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://ascen-tec.gr/
ε

4 Γηεζλήο Έθζεζε VERDE. TEC
Πόιε: M.E.C Παηαλίαο
Ζκεξνκελία: : 29-31 Μαίνπ 2020 ( κεηά απφ κεηάζεζε
εκεξνκελίαο)
Δθζέκαηα: Σερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο
Πιεξνθνξίεο: Site: www.verde-tec.gr
DEFEA
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 22-24/06/2020
Δθζέκαηα: Ακπληηθή Βηνκεραλία
Πιεξνθνξίεο: Site: www.defea.gr
85 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Πόιε: Θεζζαινλίθε. Ζκεξνκελία: 05-13 επηεκβξίνπ 2020
Δθζέκαηα: γεληθή έθζεζε κε ηηκψκελε ρψξα ηε Γεξκαλία
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.helexpo.gr/el
TH

6 SEREXPO 2020
Πόιε: έξξεο
Ζκεξνκελία: 23-27 επηεκβξίνπ 2020
Δθζέκαηα: Μεηαπνίεζε, Δκπφξην, Τπεξεζίεο, Πνιηηηζκφο,
Σνπξηζκφο, Σερλνινγία, Γεσξγία, Κηελνηξνθία
Πιεξνθνξίεο:
Site:,
http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα ( πλέρεηα)
SYSKEVASIA 2020, 17Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ
ΤΚΔΤΑΗΧΝ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ, ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ ΚΑΗ
LOGISTICS
Πόιε: Athens Metropolitan Expo , Αζήλα
Ζκεξνκελία: 2-5 Οθησβξίνπ 2020
Δθζέκαηα: Τιηθά ζπζθεπαζίαο, κεραλήκαηα, εθηππψζεηο,
logistics. Πιεξνθνξίεο: Site: www.syskevasia-expo.gr , ηει:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Ζ ΓΗΔΘΝΖ EΚΘΔΖ ΠΛΑΣΗΚΧΝ,
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ, ΚΑΛΟΤΠΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ
Πόιε: Athens Metropolitan Expo , Αζήλα. Ζκεξνκελία: 2-5
Οθησβξίνπ 2020
Δθζέκαηα: Πιαζηηθά, κεραλήκαηα, θαινχπηα, αλαθχθισζε
Πιεξνθνξίεο: Site: plastica-expo.gr , ηει: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Ζ ΔΚΘΔΖ ΥΖΜΗΚΧΝ, ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ &
ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ ΜΔ ΣΖΝ HEALTH
LAB 2020, 2Ζ ΔΚΘΔΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
& ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΒΗΟΔΠΗΣΖΜΧΝ
Πόιε: Athens Metropolitan Expo , Αζήλα
Ζκεξνκελία: 2-4 Οθησβξίνπ 2020
Δθζέκαηα: Υεκηθά, εμνπιηζκφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο –
Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο θαη ηερλνινγία πγείαο θαη
Βηνεπηζηεκψλ
Πιεξνθνξίεο:
Site:
www.chem-ecolink.gr
,
ηει:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ
Πόιε: Athens Metropolitan Expo , Αζήλα
Ζκεξνκελία: 16-18 Οθησβξίνπ 2020
Δθζέκαηα: Κιαδηθή έθζεζε γηα ην αινπκίλην
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2107256130-2, 2111801801
TTGW 2019
Πόιε: ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 23-25/ 10/2020
Δθζέκαηα: Παγθφζκηα Έθζεζε Θεκαηηθνχ ΣνπξηζκνχΓαζηξνλνκίαο θαη Οίλνπ. Πιεξνθνξίεο: Site: http://ttgw.gr/,
ηει: 211 012 9575
MEAT & GRILL DAYS
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 07- 09
Ννεκβξίνπ 2020
Δθζέκαηα: έθζεζε γηα ην θξέαο, ηε κεηαπνίεζε, ηηο πξψηεο
χιεο θαη ην εκπφξην ζηελ Διιάδα
Πιεξνθνξίεο: Site: www.meatdays.gr
DAIRY EXPO
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 07- 09
Ννεκβξίνπ 2020
Δθζέκαηα: Γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: Site: www.dairyexpo.gr
FROZEN FOOD
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 07- 09 Ννεκβξίνπ 2020
Δθζέκαηα: Σξφθηκα, ςχμε, Logistics
πιεξνθνξίεο: site: www.frozenfoodexpo.gr
METAL MACHINERY
Πόιε: Αζήλα
Ζκεξνκελία: 13- 15 Ννεκβξίνπ 2020
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα & Σερλνινγίεο Δπεμεξγαζίαο
Μεηάιινπ, Βηνκεραληθφο Δμνπιηζκφο, Βηνκεραληθή
Δξγνιαβία
Πιεξνθνξίεο: Site: http://rota.gr/, ηει: 2111801801

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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8/4/2020,

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΔΠΗΓΔΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΝΑΡΘΖΚΧΝ, ΣΖΛ.26953 60606
142

8/4/2020,

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ, ΣΖΛ.26953 60606
144

10/4/2020,

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΤΚΔΤΧΝ

ΓΗΑ

ΑΝΑΛΤΔΧΝ,

ΣΖΛ.26953

60606

146

10/4/2020,

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΓΗΚΣΤΑΚΟΤ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΔΣΑΗΡΗΚΟΤ

ΓΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΠΡΟΣΑΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΗΧΝ,

ΣΖΛ.26953 60606

148

13/4/2020,

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΤΛΗΚΧΝ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΓΗΑΦΟΡΧΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ

ΟΡΓΑΝΧΝ, ΣΖΛ.26953 60606

145

14/4/2020,

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΑΝΑΓΔΗΞΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΣΖΛ.

2313

ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΣΖΝ

"ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ -ΓΗΟΗΚΖΖ 3

ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ, ΣΖΛ.26953 60606
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14/4/2020,

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΟΤ, ΣΖΛ.26953 60606

143

14/4/2020,

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ

ΒΗΟΦΗΔ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΟΣΑΣΖ,

323115
151

14/4/2020,ΠΡΟΚΛΖΖ

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΡΟΝΣΟ

ΓΗΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ, ΣΖΛ.2313 320537

152

14/4/2020,
ΣΟΤ

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΔΡΓΟΤ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΔΠΗΚΔΤΖ

ΚΑΗ

ΓΗΑ

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΣΖΝ

ΤΝΣΖΡΖΖ

Ζ

ΑΝΑΘΔΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΑ, ΣΖΛ.26953 60606
150

20/4/2020,ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΑΝΟΗΚΣΟ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΗΛΟΠΟΤΛΔΗΟ»

ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΧΝ, ΣΖΛ.24213 51133
151

14/4/2020,ΠΡΟΚΛΖΖ

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΡΟΝΣΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ, ΣΖΛ.2313 320537
152

14/4/2020,
ΣΟΤ

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΔΡΓΟΤ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΔΠΗΚΔΤΖ

ΚΑΗ

ΓΗΑ

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΣΖΝ

ΤΝΣΖΡΖΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ -ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ

ΑΝΑΘΔΖ

ΓΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΑ, ΣΖΛ.26953 60606
154

"24/04/2020

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΠ'ΑΡΗΘΜ.82/2020

(ΑΡΥΗΚΟ

65/2020)

ΤΝΟΠΗΣΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ""ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΔΥΝΖΣΔ ΑΡΘΡΧΔΗ",
ηει. 2310381080

424 ΓΝΘ

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα (πλέρεηα)
28/4/2020,

149

ΓΖΜΟΗΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΜΔΛΔΣΖ

ΓΗΑ

ΑΝΟΗΥΣΟ

ΣΖΝ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

ΔΠΗΛΟΓΖ
ΚΑΗ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ

ΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΔΠΑΝΑΚΣΖΖ

ΓΗΑ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΣΖ

ΚΣΗΡΗΟΤ

,

ΣΖΛ.2313 318407
1/05/2020 ΑΓ. 83/2020 ΔΠΑΝΑΛΖΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ

155

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΔΚΜΗΘΧΖ

ΔΚΣΑΖ

500

ΣΜ

424 ΓΝΘ

ΣΟΤ

ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ""ΚΑΡΑΣΑΟΤ Β΄"" ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ"" ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΔΘΑ,
2310381080




Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr, γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο ζε
ζέκαηα επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο: Πξνθεξχμεηο πξνγξακκάησλ, Διιεληθέο θαη Γηεζλείο Δθζέζεηο,
Εεηήζεηο πλεξγαζηψλ, Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο, πλέδξηα, θ.α
Νέεο ππεξεζίεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ησλ
Δπηκειεηεξίσλ: Σέζζεξεηο πξσηνπφξεο ηερλνινγηθά ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο θαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ ΒΔΘ (www.veth.gov.gr), πξνζθέξεη ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (ΚΔΔΔ) ζην ζχλνιν
ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ.
Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία εύξεζεο επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ), ηελ
ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο) εθπαίδεπζεο (http://elearning.uhc.gr/) , ηελ ππεξεζία
ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο (https://e-consulting.uhc.gr) θαη ηελ ππεξεζία ελεκέξσζεο θαη
επηθνηλσλίαο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ κειώλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με ηελ
πξψηε ππεξεζία, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ γηα λα αληινχλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο
γηα φια ηα λέα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, φπσο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο
έληαμήο ηνπο ζε απηά. Με ηελ δεχηεξε ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο νη
επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο
αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο. Με ηελ ηξίηε ππεξεζία κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο,
κε ζχγρξνλα κέζα θαη κεζφδνπο παξέρνληαη ζε επηρεηξήζεηο – κέιε
δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο. Με ηελ ηέηαξηε ππεξεζία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο
κηθξέο θπξίσο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ δηθφ ηνπο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, λα αλαξηνχλ εηδήζεηο
θαη λα έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε άιιεο επηρεηξήζεηο.

