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Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19
Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία,
με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών
δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Το παρόν
μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα
διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο
καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της 19-3-2020/C(2020) 1863
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί
η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19.
Σε ποιους απευθύνεται: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα
από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα.
Περίοδος υποβολής: από 15/4/2020 έως 30/6/2020 (ώρα
17:00).
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που
παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην
διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/
με την ένδειξη:
«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19».
Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των
επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό.
Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο λήπτης της
ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά:
να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του σημείου
«ΥΠΟΒΟΛΗ» όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι, να
επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
Παράρτημα VI, να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να
καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να
λάβουν ενίσχυση. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ
πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.
Είδος ενίσχυσης: Δάνειο / Επιδότηση επιτοκίου
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις: Το συνολικό ποσό της δημόσιας
χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση από
τη συγκεκριμένη Δράση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 800.000
ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας όμως και κάθε άλλη άμεση
ενίσχυση που θα λάβει στο πλαίσιο της 19-3-2020/C(2020) 1863
ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν, μεταξύ άλλων, τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς
δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της
παρούσας Πρόσκλησης.
Nα δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31/12/2020 τουλάχιστον
ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που
απασχολούσαν την 19/03/2020. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή
συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID-19
δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.
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Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις
πρέπει να έχουν συναφθεί, και οι αντίστοιχες
χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν (στο σύνολό τους ή εν
μέρει) χορηγηθεί, πριν από την 01/04/2020. Επιχειρήσεις
στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής
καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική
περίοδο δύνανται να λάβουν την ενίσχυση για τους τόκους
της ίδιας περιόδου.
Τι χρηματοδοτείται: Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει
τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα
εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων
επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων
τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων
Πίστωσης
(ανοικτών
αλληλόχρεων
λογαριασμών),
περιλαμβανομένων τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων
καθώς και δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί
λόγω πώλησης. Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις
31/12/2019.
Προϋπολογισμός: € 750.000.000. Δείτε την προκήρυξη στο
σύνδεσμο:
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4799/
20200414_Prosklhsh_epid_tokwn_daneiwn.pdf
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ), Ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://eysed.gge.gov.gr/,
Διεύθυνση:
Πλ.
Κάνιγγος 20, 101 81 Αθήνα, Τηλ. 210 3893527, Φαξ: 210
3803422 , Γραφείο Ενημέρωσης 1520, epiteliki@gge.gr,
ώρες 09:00-17:00 , Τεχνική Υποστήριξη (ΜΟΔ ΑΕ), τηλ.
210 7787940, support@mou.gr, ώρες 09:00-17:00
Ιστοσελίδα
δημοσίευσης:
http://www.antagonistikotita.gov.gr/epanek/prokirixeis.asp?i
d=60&cs=

Άνοιξε η πλατφόρμα στην ΑΑΔΕ για τους
Επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για την
καταβολή των 800 ευρώ
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο myBusinessSupport
για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες, τους
αυτοαπασχολούμενους
και
τις
επιχειρήσεις
που
απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους - όριο που πρόκειται να
αυξηθεί στα 20 άτομα - προκειμένου να λάβουν την
αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. Αναλυτικές
οδηγίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής
στην πλατφόρμα εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως τις 24
Απριλίου. Δείτε τις οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής
αποζημίωση
«Ειδικού
Σκοπού»
της
πλατφόρμας
myBusinessSupport
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202004/Odigies800euro.pdf .

Greek LIFE Task Force Infoday (Web Conference) for
the LIFE Programme - 2020 LIFE Call, 14 May 2020

Σε λειτουργία η εφαρμογή για την απόκτηση ηλεκτρονικά
κλειδαρίθμου από την ΑΑΔΕ.

Σε συνέχεια της ακύρωσης των προγραμματισμένων
εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδας τον Απρίλιο και Μάιο 2020 λόγω κορωνοϊού,
το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το
Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force) διοργανώνουν
και σας προσκαλούν στη Διαδικτυακή Ενημερωτική
Ημερίδα (Web Conference) για το Ευρωπαϊκό
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2020, την
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020. Η ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο
ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των
δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού
Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική
αλλαγή. Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3enaogA .Βρείτε το
Δελτίο Τύπου με τις απαραίτητες πληροφορίες και το
πρόγραμμα
ομιλιών
στο
σύνδεσμο:
https://mcusercontent.com/5df304a4720f08420579ac59a/f
iles/4ac65c38-6028-4290-ab9c8b3c337c3ea8/Press_Release_Agenda_GR_LTF_Web_C
onference_14.05.2020.pdf?utm_source=Close+To+Market
&utm_campaign=1cc1b6deadEMAIL_CAMPAIGN_2019_03_19_01_32_COPY_01&utm
_medium=email&utm_term=0_aadb047d97-1cc1b6dead41392657 .Βρείτε την αφίσα της εκδήλωσης στο
σύνδεσμο:
https://mcusercontent.com/5df304a4720f08420579ac59a/i
mages/f64d2897-8256-4da5-aafc09ed82c5ed57.png?utm_source=Close+To+Market&utm_
campaign=1cc1b6dead
EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_19_01_32_COPY_01&utm
_medium=email&utm_term=0_aadb047d97-1cc1b6dead41392657

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την απόκτηση ηλεκτρονικά
κλειδαρίθμου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (
ΑΑΔΕ). Μπορείτε να δείτε τις σχετικές οδηγίες στο σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202004/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE
%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%C
E%9D%20%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE
%97%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9
A%CE%97%CE%A3%20%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97
%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%
CE%9B%CE%95%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A1%CE%99
%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf

Πρόσκληση δωρεάν συμμετοχής στο διαδικτυακό
σεμινάριο που προσφέρει το ΕΕΔΕΓΕ, σε
συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης στελεχών
RESPONSE, με θέμα: «Προετοιμάζοντας τους
ανθρώπους μας για την επόμενη μέρα».
Το ΕΕΔΕΓΕ αντιλαμβανόμενο την ανάγκη όλων να
παραμείνουν στο σπίτι δημιουργικοί και αισιόδοξοι, σε
συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης στελεχών
RESPONSE, σας προφέρει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσετε δωρεάν ένα διαδικτυακό σεμινάριο
(WEBINAR)
με
θέμα:
«Προετοιμάζοντας
τους
ανθρώπους μας για την επόμενη μέρα». Σε αυτή τη
δύσκολη συγκυρία είναι σημαντικό η ομάδα του καθενός
να κρατηθεί δεμένη και κινητοποιημένη, ώστε να
εξακολουθήσει να εργάζεται για ένα κοινό σκοπό,
επιστρέφοντας στη νέα πραγματικότητα. Πληροφορίες
για το διαδικτυακό σεμινάριο: Στόχος είναι να
αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις δέσμευσης σε σχέση με
τις ομάδες μας, πώς θα τους/τις καθοδηγήσουμε θετικά
και από απόσταση και πώς θα προσαρμόσουμε την
επικοινωνία μας στις ανάγκες καθενός σε αυτές τις
μοναδικές συνθήκες. Πότε: Τρίτη 28/4/2020, ώρα 16.0017.30 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, Διάρκεια: 90
λεπτά. Εισηγητές: Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Παναγιώτης
Κυζιρίδης. Δήλωση ενδιαφέροντος έως και 24/4/20:
Παρακαλούμε
να
αποστείλετε
στο
k.tsetsika@response.gr
,
με
κοινοποίηση
στο
info@eedege.gr , τα πλήρη στοιχεία σας: Εmail
σύνδεσης, Όνομα, Επίθετο, Επιμελητήριο, Επάγγελμα,
Κινητό τηλέφωνο. Oι θέσεις είναι περιορισμένες .Εφόσον
κατοχυρώσετε τη θέση σας, θα λάβετε ηλεκτρονική
πρόσκληση στο email σας με link (ηλεκτρονικό σύνδεσμο
στο Zoom) για να συμμετέχετε στις 28/4/2020 και ώρα
16.00-17.30.

Ξεκίνησε
στις 23 Απριλίου η ηλεκτρονική διαδικασία
καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε
168.000 μακροχρόνια ανέργους. Μέχρι και τις 3 Μαΐου η
επιβεβαίωση ή η καταχώριση IBAN των δικαιούχων.
Από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής
της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε μακροχρόνια
ανέργους, στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για την άμεση
και αποτελεσματική στήριξη των ανέργων. Δικαιούχοι είναι οι
εγγεγραμμένοι άνεργοι που απόκτησαν την ιδιότητα του
μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήνες
συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το διάστημα από την 1
Απριλίου 2019 έως και τις 16 Απριλίου 2020, παραμένουν άνεργοι
έως και τις 16 Απριλίου 2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ)
και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Περισσότεροι
από 168.000 άνεργοι, σχεδόν το 1/3 του συνόλου των
μακροχρόνια ανέργων, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η
αυτόματη καταβολή των 400 ευρώ στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνεται μετά την επιβεβαίωση ή
την καταχώριση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
των δικαιούχων που θα ολοκληρωθεί στις 3 Μαΐου:
•
Οι περίπου 90.000 δικαιούχοι που έχουν στοιχεία
τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ από
προηγούμενες συναλλαγές (όπως επιδοτήσεις, παροχές,
βοηθήματα, συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας,
κλπ.), θα μπορούν είτε να επιβεβαιώσουν το ΙΒΑΝ είτε να
καταχωρίσουν νέο ΙΒΑΝ μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου. Εάν δεν
προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ θα καταβληθούν μετά τις
3 Μαΐου στο ΙΒΑΝ που είναι ήδη καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ.
•
Οι περίπου 78.000 δικαιούχοι που ΔΕΝ έχουν στοιχεία
τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ, θα
πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους μέχρι και την Κυριακή 3
Μαΐου. Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ δεν
μπορούν να καταβληθούν.
Οι δικαιούχοι, δηλαδή όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως
24,5 μήνες και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, θα
πρέπει
να
επισκεφτούν
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia και να
επιλέξουν το σύνδεσμο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε
μακροχρόνια ανέργους.
Με λίγα λόγια η διαδρομή θα είναι: Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr →
Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Έκτακτη οικονομική
ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους
Μόνο οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα επιβεβαίωσης ή
καταχώρισης ΙΒΑΝ. Η είσοδος στη φόρμα επιβεβαίωσης ή
καταχώρισης IBAN, όπως και σε όλες τις e-υπηρεσίες του
Οργανισμού που παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
του Ελληνικού Δημόσιου
gov.gr, γίνεται με τους κωδικούς
πρόσβασης του TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης
πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.
Οι πληρωμές θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς
εντός 2-4 εργάσιμων ημερών μετά την επιβεβαίωση ή την
καταχώριση του ΙΒΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη οικονομική
ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Ιστορίες Έμπνευσης στο περιοδικό του
Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως

Αραβο-Ελληνικού

Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή
μασκών προστασίας ΜΑΠ

Νέα κατηγορία «Ιστορίες Έμπνευσης» για τα μέλη του που
συνεισφέρουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας
του COVID-19 έχει συμπεριλάβει στην ύλη του περιοδικού ΜΑΝ το
Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως. Επί τη
ευκαιρία καλεί όλα τα μέλη του που έχουν εκδηλώσει εταιρική
κοινωνική ευθύνη εν μέσω κορωνοϊού να αποστείλουν σχετικές
πληροφορίες προς δημοσίευση. Προθεσμίες υποβολής υλικού:
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020. Μπορείτε να ξεφυλλίσετε το τρέχον
τεύχος στο διαδίκτυο στο σύνδεσμο: https://issuu.com/arabhellenic_chamber/docs/man_37_issuu

Με το Αριθ. Πρωτ.: 39137 - 15/04/2020 έγγραφο της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα « Κατευθυντήριες
οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή μασκών προστασίας
ΜΑΠ» παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τις μάσκες
προστασίας που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της
τρέχουσας κρίσης υγείας και των προδιαγραφών
παραγωγής τους. Συνημμένο (1)
EA Communication Paris - 26 March 2020 (update 07
April 2020)
Coronavirus outbreak: Accredited
laboratories
for
face
masks
testing
C:\Users\delichatsios\Desktop\ΥΛΙΚΟ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ\συν1.
EA-Communication-coronavirusoutbreak-and-face-mask-testing-26Marc....pdf.
Συνημμένο
(2)
Διαδικασίες
αξιολόγησης
της
συμμόρφωσης
για
τον
εξοπλισμό
προστασίας
C:\Users\delichatsios\Desktop\ΥΛΙΚΟ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ\συν. 2Διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης για τον εξοπλισμό προστασί....pdf ,

Γ. Βρούτσης: Παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου η άδεια ειδικού
σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου η άδεια ειδικού σκοπού για τους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης. Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ προβλέπει ότι η χρήση της
άδειας ειδικού σκοπού, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του
φαινομένου, παρατείνεται, μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020. Δείτε την
Κοινή Υπουργική Απόφαση C:\Users\delichatsios\Desktop\ΥΛΙΚΟ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ\KYA_άδεια_ειδικού_σκοπού (2).docx
Υπογράφηκε
η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των
υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών
με την οποία
επεκτείνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ειδικές
κατηγορίες εργαζομένων
Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων
Εργασίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία διευρύνεται το
δίχτυ προστασίας και στήριξης της Πολιτείας σε εργαζόμενους
ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά, λόγω των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19. Οι
δικαιούχοι, οι οποίοι υπολογίζονται περίπου στους 160.000, θα
υποβάλλουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στην ειδική πλατφόρμα του
Π.Σ Εργάνη και η αποζημίωση των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα με άλλες οφειλές. Δείτε την ΚΥΑ
με
τις
νέες
κατηγορίες
εργαζομένων
στο
σύνδεσμο:
https://mcusercontent.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78/files/fdb5
97e7-686b-4d68-b59c8edccc27b941/KYA_ΜΕΤΡΑ_ΣΤΗΡΙΞΗΣ_ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ_ΕΙΔΙΚΕ
Σ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ_Δ_ΝΣΗ_ΕΝΤΑΞΗΣ_21_4_2020_2_.pdf
(Πηγή: EBEA e-Newsletter|22.4.2020).

Το επίδομα των 800 ευρώ και σε επιχειρήσεις και
επαγγελματίες
που
απασχολούν
έως
20
εργαζόμενους
Αυξάνονται οι δικαιούχοι των 800 ευρώ με τροπολογία
που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο
Οικονομικών
(https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb194981ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11253408.pdf)
.
Συγκεκριμένα η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα
χορηγηθεί και σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και
των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε
επιχειρήσεις με τη μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και IKE, οι οποίες
δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι
εργαζομένους, έναντι πέντε που προβλέπεται σήμερα.
Επίσης με άλλη διάταξη παρατείνεται έως και 25 Ιουνίου
2020 και έως και 25 Ιουλίου 2020 αντίστοιχα, η είσπραξη
από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων,
που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα
ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, που εξήλθαν από
καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα
Απρίλιο του 2020.

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις
Έως τις 13 Μαΐου η δήλωση υγειονομικών και άλλων
αποθεμάτων στην ειδική πλατφόρμα του Υπ. Ανάπτυξης
Έως τις 13 Μαΐου 2020 είναι υποχρεωμένες όλες ανεξαιρέτως οι
επιχειρήσεις που παράγουν, εμπορεύονται, διακινούν και πωλούν
στη λιανική χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη,
τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού, αιγοπρόβειο κρέας και αυγά να
δηλώσουν τα αποθέματά τους στην ειδική πλατφόρμα του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσφατη απόφαση
του υπ. Ανάπτυξης 'Αδωνι Γεωργιάδη, στο πλαίσιο εξειδίκευσης
σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (ΦΕΚ B' 1481/17.04.2020),
αποσκοπεί στην αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας και ανάλογα
με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πανδημία, μπορεί να
παραταθεί και μετά τις 13 Μαΐου 2020. Σύμφωνα με την απόφαση,
οι επιχειρήσεις γνωστοποιούν τα αποθέματα τρεις φορές την
εβδομάδα, πλην των σούπερ μάρκετ, τα οποία για τα αντισηπτικά
υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση καθημερινά. Δείτε το ΦΕΚ
στο
σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZu
ndtvSoClrL8xsqFXEcDVXstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZn
sIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ8iejwcoYVwrMl8EdQOW7lv
_YPqwfEzXQsRbYWMOSIM

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔΓ 1044276ΕΞ2020/13 Απριλίου 2020/
ΑΔΑ:
68ΙΘ46ΜΠ3Ζ-ΞΟΣ.
Θέμα:
«Προσωρινή
Απαγόρευση
Εξαγωγών
(Επανεξαγωγών)
–
Φαρμακευτικά
προϊόντα».
Για
περισσότερες
πληροφορίες
Τηλέφωνο : 210 6987443,Fax : 210
6987459, E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url :
www.aade.gr
. Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην
ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2050/16 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ:
ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ . Θέμα: «Παροχή οδηγιών, στο
πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών».
Για περισσότερες πληροφορίες Τηλέφωνο : E-Mail :
d19diad@otenet.gr ,Url : www.aade.gr . Η εγκύκλιος
αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
Η
επιχείρηση
OLCAY
DERİ
SAN.ve
TIC
LTD.ŞTİ.,Marmaracık OSB Mah.Hazan Sk.7 / 1
Ergene / Tekirdağ / Τουρκία, info@olcayleather.com,
βυρσοδεψείο δέρματος προβάτων στην Τουρκία θα
ήθελε να επικοινωνήσει με το τμήμα σχεδιασμού /
αγοράς μελών του ΒΕΘ για περαιτέρω συνεργασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει αποστείλει στο
Επιλητήριό μας, η εν λόγω εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε
το 1996, παράγει σε έκταση 8000m2 κλειστή περιοχή,
διαθέτει 2500 μονάδες επεξεργασίας δέρματος αρνιών
και
δερμάτινων
δερμάτων
ημερησίως
και
επαγγελματική διαχείριση στη Ζώνη Δερμάτινης
Βιομηχανίας Çorlu Organize στο Tekirdağ / Τουρκία.
Συχνά έχει γίνει μια από τις επιτυχημένες εταιρείες του
κλάδου, τόσο από πλευράς παραγωγικής ικανότητας
όσο και ποιότητας προϊόντων, με την επεξεργασία των
εισαγόμενων πρώτων υλών από ευρωπαϊκές χώρες,
από έμπειρο τεχνικό προσωπικό και έμπειρο
προσωπικό, και την εμπορία τους σε εγχώριες και
ξένες αγορές. Αυτό που μπορεί να προσφέρει είναι:
Παραγωγή σύμφωνα με δείγματα (Χρώμα, ύψος
μαλλιού, τύπος κλπ.). Προϊόν: Τελειωμένο δέρμα
μαλλί προβατοειδών / αρνιών σε έτοιμο για παραγωγή
Γούνας. Rassado, Tigrado, Τοσκάνη, Merinillo,
Merino, διπλό πρόσωπο, Shearling. Προέλευση:
Ιταλικά, Ισπανικά, Ανατολικά, Αγγλικά, Τουρκικά Αρνί /
Πρόβατα - Παραγωγή: Κατασκευάζεται στην Τουρκία.
Επίσης, μπορεί να επεξεργαστεί (κρούστα / βαφή /
φινίρισμα) τα δικά σας δέρματα μέχρι τα αιτήματά σας
ως Συμβατική κατασκευή για τις πρώτες σας
προβάτες. Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες
ιστού
και
κοινωνικών
μέσων:
http://www.olcayleather.com,
https://www.instagram.com/olcayleatherturkey,
https://www.facebook.com/olcayleatherturkey

Διεθνείς εκθέσεις (συνέχεια)
THAIFEX
Πόλη: Μπανγκόγκ
Ημερομηνία: 26 - 30 Μαΐου 2020
Εκθέματα:
φαγητό
και
ποτό
https://www.thaifex-anuga.com/en/

.

Πληροφορίες:

TIMOD EXPO 2020
Πόλη: travnik – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 28-30 Μαΐου 2020
Εκθέματα: έκθεση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δέρματος
και υποδημάτων. Πληροφορίες: http://www.rez.ba/
ITM 2020
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία:
2 - 6 Ιουνίου 2020. Εκθέματα: Έκθεση
κλωστοϋφαντουργικών
μηχανών.
Πληροφορίες:
site:
https://www.itmexhibition.com/itm2020/
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 της Πρεσβείας της Ελλάδας
στην Ουκρανία, ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της 32ης
Διεθνούς Έκθεσης “AGRO 2020” στο Κίεβο (που επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί το διάστημα 2 – 5 Ιουνίου τ.έ στο Κίεβο),
μετατίθεται για το διάστημα 11 – 14 Αυγούστου τ.έ, λόγω της
εξάπλωσης της πανδημίας του COVID 19. Περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr στη
διαδρομή πληροφοριακό υλικό – εκθέσεις ΟΕΥ- Β8 Διεύθυνση
Επιχειρηματικής Διεύθυνσης.
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διεθνείς εκθέσεις
MINTECH
Πόλη: Ακτομπέ, Καζακστάν
Ημερομηνία: 20-22 Μαίου 2020
Εκθέματα: εξοπλισμός και τεχνολογίες εξόρυξης
Πληροφορίες: site: http://kazexpo.kz/en/about-exhibition-mtuka-menu/about-exhibition-mintech-uka
INTERWINE CHINA
Πόλη: Guangzhou
Ημερομηνία: 20-23 Μαίου 2020
Εκθέματα: κρασί
Πληροφορίες: site: www.interwine.org
KID'S FAIR BANJA LUKA 2020
Πόλη: Banja Luka – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 23-24 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Παιδικά ρούχα
Πληροφορίες: site: http://www.rsconsultingandtrade.co/
SANTEXPO
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 23-26 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Υπηρεσίες Υγείας
Πληροφορίες:
https://www.parishealthcareweek.com/en/,
τηλ:+33(0)
173287237,
e-mail:
sophie.perez@pgorganisation.fr
PLMA 2020
Πόλη: Άμστερνταμ – Ολλανδία
Ημερομηνία: 26-27 Μαΐου 2020
Εκθέματα: Λιανική Πώληση
Πληροφορίες: https://www.plmainternational.com/

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε: Έκτακτο
ενημερωτικό δελτίο (COVID-19) ,No15 με θέμα: Περί
χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων: Τροποποίηση των
μέτρων για τον περιορισμό της κυκλοφορίας και θέσπιση νέων
μέτρων για την προσωπική προστασία του πληθυσμού.
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
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- έγγραφο με θέμα: Παράταση κατά ένα έτος της διεθνούς
τεχνολογικής
διοργάνωσης mobil world congress στη
Βαρκελώνη.
- έγγραφο με θέμα: Οι επιπτώσεις στα ακίνητα βραχυχρόνιας
ενοικίασης στην Ισπανία από την πανδημία του κορωνοϊού.
- έγγραφο με θέμα: Μέτρα και πρακτικές των εταιριών λιανικής
πώλησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας του κορωνοϊού.
- έγγραφο με θέμα: Διαβίβαση ενημερωτικού σημειώματος για
τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ισπανίας για την οικονομία
της χώρας και τις αρνητικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού.
- έγγραφο με θέμα: Οι νέες εκτιμήσεις για την πορεία του
τουριστικού τομέα στην Ισπανία δεδομένης της κρίσης του
κορωνοϊού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του )
Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
EXPO CORFU 2020
Πόλη: Νέο Λιμάνι Κέρκυρας
Ημερομηνία: : (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2021)
Εκθέματα: τρόφιμα-Πoτά- Επαγγελματικός, Ξενοδοχειακός
Εξοπλισμός
Πληροφορίες: email: info@exantasgreece.com site:
www.exantasgreece.com tel: 6932362875 – 6937077682
Facebook: EXPO CORFU 2020
1Η 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 – ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ
2021
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: : 16-17-18 Μαΐου 2020 (ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ)
Εκθέματα: Τρόφιμα - ποτά
Πληροφορίες: Site: www.foodexpo.gr
20η «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/
4η 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
6TH 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

162

161

166

163
164
165

159

160

158

•
•

4/5/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ,
ΤΗΛ.26953
60606
4/05/2020 ΑΔ. 86/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
(ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ)
τηλ.
2310381080
04/05/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (CPV 331411615- ""ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ"") ΤΗΛ.
2695360606
5/5/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛ.26953 60606
5/5/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 300500
8/5/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
"ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ
ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ISO 9001:2015" ΤΗΛ. 2103682905

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

11/05/2020 ΑΔ. 84/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
(ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ) τηλ. 2310381080
12/05/2020 ΑΔ. 87/2020ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
(ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ) τηλ. 2310381080
12/05/2020 ΑΔ. 85/2020ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
(ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ) τηλ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

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.

