Αππίλιορ 2020

Έηορ 19ο

Σεύσορ No 16

Δνημέπυζη για ηιρ ενέπγειερ ηος
ΒΔΘ καηά ηην πεπίοδο ηηρ πανδημίαρ ηος
κοπυνοφού (COVID– 19)
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ κ.ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΠΝΟΠΧΛΖ,
ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ
ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Α ΔΤΥΟΝΣΑΗ ΟΛΟΦΤΥΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ

ΜΔ ΑΓΑΠΖ – ΔΗΡΖΝΖ KAI ΤΠΟΜΟΝΖ.

ΜΔΝΟΤΜΔ ΟΛΟΗ ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΟ ΠΑΥΑ ΓΗΑ ΝΑ ΚΡΑΣΖΟΤΜΔ
ΕΧΝΣΑΝΖ ΣΖΝ ΔΛΠΗΓΑ
ΚΑΗ ΝΑ ΜΖΝ ΛΔΗΦΔΗ ΚΑΝΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΜΑ

Καη΄ αξρήλ εχρνκαη ζε φινπο ζαο αιιά θαη ζηα
κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ζαο πγεία, θαιφ Πάζρα θαη
ε είζε ε αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ λα θέξεη ηελ
αλάζηαζε ζηηο θαξδηέο καο, αιιά θαη ην ηέινο ηεο
πξσηφγλσξεο παλδεκίαο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα
καο θαη νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
Ζ αίζζεζε πνπ καο δηαθαηέρεη φινπο καο
πηζηεχσ φηη είλαη θνηλή. Ζ φζν ην δπλαηφλ θαη κε
ηηο ιηγφηεξεο απψιεηεο έμνδνο ηεο θνηλσλίαο καο
απφ ηνλ εθηάιηε ηεο παλδεκίαο πνπ δνχκε.
Ζ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο ζεσξνχκε φηη απηή
ηε θνξά ζηάζεθε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη
κέρξη ζήκεξα δείρλεη λα δηαρεηξίδεηαη ην
πξφβιεκα θαιχηεξα απφ ηηο εγεζίεο άιισλ
ρσξψλ. Χζηφζν πέξα απφ ην πξφβιεκα ηεο
Γεκφζηαο Τγείαο πνπ είλαη ην πξψην πνπ αθνξά
ηελ θνηλσλία, δελ είλαη δπλαηφλ λα κε καο
απαζρνιήζεη θαη ην ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θαη
θνηλσληθφ θφζηνο πνπ ζα αθήζεη πίζσ ηνπ ν
θνξσλντφο.
Σν Δπηκειεηήξηφ καο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ
εθδειψζεθε ε παλδεκία αληαπνθξίζεθε άκεζα
ζηελ πξφθιεζε είηε κε παξεκβάζεηο ησλ κειψλ
ηεο Γηνίθεζεο είηε κε έγγξαθα ζηα αξκφδηα
Τπνπξγεία, θπξίσο Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ,
Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ
Πξσζππνπξγφ Κπξηάθν Μεηζνηάθε, κε βαζηθφ
ζηφρν ηελ έληαμε φισλ ησλ βηνηερληθψλ θιάδσλ
ζηνπο πιεηηφκελνπο απφ ηελ παλδεκία.
Ζ αίζζεζε πνπ απνθνκίζακε απφ ηηο
πξνζπάζεηέο καο απηέο είλαη φηη ε Κπβέξλεζε
αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ,
άθνπζε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη
πξνηάζεηο καο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο,
έγηλαλ απνδεθηέο αιιά κέλνπλ αθφκε πάξα
πνιιά λα γίλνπλ κεηά ην ηέινο ηεο παλδεκίαο.
εκαληηθνί ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρνπλ
πιεγεί αλεπαλφξζσηα θαη νη ζπλέπεηεο ζα είλαη
αλππνιφγηζηεο.
Σν Δπηκειεηήξηφ καο ήδε έρεη θαηαζέζεη ηηο
πξνηάζεηο ηνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο
εκέξαο θαη ηελ επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
Διπίδα φισλ καο λα έιζνπλ θαιχηεξεο κέξεο γηα
νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
Καιφ Πάζρα θαη Καιή Αλάζηαζε.
Αναζηάζιορ Καπνοπώληρ
Ππόεδπορ
Βιοηεσνικού
Θεζζαλονίκηρ

Δπιμεληηηπίος

Η νέα Ππάξη Νομοθεηικού Πεπιεσομένος ηηρ 13ηρ Αππιλίος
2020 (ΦΔΚ 84Α/13.04.2020)
Γφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ε λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
ηεο 13εο/4/2020 θαη ζέκα «Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο
13.04.2020 Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ
ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο
θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο.». Απνηειείηαη απφ εβδνκήληα πέληε (75)
άξζξα θαη έρεη έλαξμε απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 84Α/13.04.2020), εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο
δηαηάμεηο ηεο ΠΝΠ αθνξνχλ :
→ Γπλαηφηεηα θαη πξνυπνζέζεηο κεηαβνιήο ΚΑΓ θαη ζπλέπεηεο
αλαθξηβνχο δήισζεο - [Άξζξν δεχηεξν]
→ Υξφλνο εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο απφ ηνλ Φ.Π.Α. ζε δσξεέο
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 - [Άξζξν έθην]
→ Άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ - [Άξζξν φγδνν.]
→ Παξάηαζε δσξεάλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλαζθάιηζησλ
σο 31.05.2020, εθφζνλ νη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο παξάηαζεο δελ
έρνπλ εγθξηζεί ή εθφζνλ ε ηζρχο ηνπο έιεμε κεηά ηελ 25ε
Φεβξνπαξίνπ 2020 ρσξίο λα ππνβιεζεί αίηεζε αλαλέσζεο.
[Άξζξν έλαην]
→ Μέηξα γηα ηε δηαηήξεζε επλντθψλ ξπζκίζεσλ πξνο ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία [Άξζξν ελδέθαην]
→ Παξάηαζε ζεηείαο δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ [Άξζξν δσδέθαην]
→ Απαζρφιεζε ηδησηψλ ηαηξψλ ζε δεκφζηα λνζνθνκεία γηα ηελ
αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ κε ηελ έθδνζε δειηίνπ παξνρήο
ππεξεζηψλ γηα δηάξθεηα έσο 2 κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο
ηεο ζπλεξγαζίαο γηα 2 αθφκε κήλεο. [Άξζξν δέθαην ηέηαξην]
→ Γηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαηά θχξην
επάγγεικα αγξνηψλ, φπνπ επηηξέπεηαη κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ ε
ζχλαςε θαη αλαλέσζε ζπκβάζεσλ δαλείσλ, πηζηψζεσλ θαη
ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηξάπεδεο θαη ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα
κε θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο γηα πνζφ κέρξη 25.000 επξψ,
θαζψο θαη ε εθηακίεπζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, ρσξίο ηελ
πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ
ρξεκαηνδνηνχκελν [Άξζξν εηθνζηφ ηξίην]
→ Απαζρφιεζε πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία
[Άξζξν εηθνζηφ ηέηαξην]
→ Απαιιαγή γνλέσλ απφ ηξνθεία δεκνηηθψλ βξεθηθψλ θαη
παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη απφ αληίηηκν αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ
[Άξζξν εηθνζηφ έθην]
→ Γπλαηφηεηα παξνρήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ηελ
πξσηνβάζκηα,
δεπηεξνβάζκηα
θαη
κεηαδεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ Πάζρα [Άξζξν
ηεζζαξαθνζηφ φγδνν]
→ Με παξερφκελεο ππεξεζίεο ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ
πάζεο θχζεσο [Άξζξν πεληεθνζηφ ηξίην]
→ Οθεηιέο απφ καηαηψζεηο πηήζεσλ [Άξζξν εμεθνζηφ πξψην]
→ Οθεηιέο απφ καηαηψζεηο ζαιάζζηνπ ηαμηδηνχ [Άξζξν εμεθνζηφ
πέκπην]
→ Καη' εμαίξεζε ξπζκίζεηο πεξί θαηαγγειίαο ζπκβάζεσλ κεηαμχ
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο γηα ηελ παξνρή
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ [Άξζξν εβδνκεθνζηφ]
→ Καη' εμαίξεζε ξπζκίζεηο πεξί θαηαγγειίαο ζπκβάζεσλ κεηαμχ
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ - [Άξζξν εβδνκεθνζηφ πξψην.]
→ Έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θαη' εμαίξεζε
ιεηηνπξγνχλησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ - [Άξζξν εβδνκεθνζηφ
δεχηεξν].
Γείηε ην ζρεηηθφ ΦΔΚ ζην ζχλδεζκν: http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xou
ZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYN
uqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluVnRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXC
Ou9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh

Άνοιξε η εθαπμογή
δηλώζειρ

ηος TAXISNET για ηιρ θοπολογικέρ

Άλνημε ε εθαξκνγή ηνπ TAXISnet γηα ηελ ππνβνιή ησλ θεηηλψλ
θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κε ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2019. Ζ πξνζεζκία
γηα ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ.

Γιεύπςνζη
και
Δνίζσςζη
Ππογπάμμαηορ
Απαζσόληζηρ Μακποσπόνια Ανέπγυν 55-67 εηών
8.300 θέζειρ με 75% επιδόηηζη ζε ΝΠΓΓ, ΟΣΑ και
επισειπήζειρ Γήμυν και Πεπιθεπειών
ην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ζε
απηή ηε θξίζηκε πεξίνδν ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο
θαζψο
θαη
ηεο
ζπλερνχο
αμηνιφγεζεο
ησλ
πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηνπ ΟΑΔΓ ελέθξηλε
ηελ ζεκαληηθή αχμεζε
πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ δηεχξπλζε ησλ
δηθαηνχρσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο επηδφηεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο καθξνρξφληα αλέξγσλ
ειηθίαο 55-67 εηψλ.
πγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε
πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θχξηεο αιιαγέο γηα ηελ άκεζε
ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είρε
θαηαγξάςεη κφλν 1.200 πξνζιήςεηο ζε 2,5 ρξφληα:
 Δπαλαθνξά 5.000 λέσλ ζέζεσλ πνπ είραλ αθαηξεζεί
ην 2018, επηπιένλ ησλ 3.700 θελψλ ζέζεσλ, γηα
ζπλνιηθή πξνζθνξά 8.300 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
 Δπέθηαζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ηελ πξνζζήθε φισλ
ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαζψο θαη
φισλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ
θαη δεχηεξνπ βαζκνχ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα, επηπιένλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ θαη
νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα.
 Αχμεζε ηεο επηδφηεζεο απφ ην 50% ζην 75% ηνπ
κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη
ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απφ ηα 600 € ζηα 750 € κεληαίσο.
Ζ δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο παξακέλεη ζηνπο 12 κήλεο
κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα επηπιένλ 12 κήλεο, χζηεξα
απφ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Οη άλεξγνη κεγαιχηεξεο
ειηθίαο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα επαλέληαμεο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξακέλνπλ άλεξγνη γηα πνιχ
κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα.
Δλψ ην 48% ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ είλαη
καθξνρξφληα άλεξγνη (γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 12
κελψλ), πεξηζζφηεξνη απφ ηα 2/3 ησλ αλέξγσλ ειηθίαο
55 εηψλ θαη άλσ είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη. πλνιηθά, ην
28% ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ είλαη ειηθίαο 55-67 εηψλ.
θνπφο ησλ βειηηψζεσλ είλαη λα ζηεξηρηεί απηή ε
επάισηε νκάδα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ
απμεκέλνπ αξηζκνχ πξνζιήςεσλ ζην ακέζσο επφκελν
δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ εληζρπκέλνπ πξνγξάκκαηνο.
Γείηε ην ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ ηνπ ΟΑΔΓ ζην ζχλδεζκνο:
http://www.oaed.gr/nea-arthro//asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/dieurynse-kaienischyse-programmatos-apascholeses-makrochroniaanergon-55-67eton?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fneaarthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%
26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p
_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn3%26p_p_col_count%3D1.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζην
ζχλδεζκν:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata//asset_publisher/yZKVoEuwB4Rg/content/programmaepichoregeses-epicheireseon-phoreon-kai-organismontou-demosiou-tomea-kai-epicheireseon-demon-kaiperiphereion-gia-ten-apascholese-10-000ma?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fanoiktaprogrammata%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yZKVoEu
wB4Rg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

Δπίδομα 800 εςπώ ζε επαγγελμαηίερ και επισειπήζειρ πος
απαζσολούν έυρ 20 άηομα

Ξεκινάει η πιλοηική λειηοςπγία ηηρ τηθιακήρ ζύνηαξηρ
«ΑΣΛΑ»

Δπεθηείλεηαη
ε
ρνξήγεζε
ησλ
800
επξψ
ζε
απηναπαζρνινχκελνπο,
επαγγεικαηίεο
θαη
ηδηνθηήηεο
επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ έσο 20 εξγαδφκελνπο, απφ 5 πνπ
ίζρπε έσο ηψξα, ελψ ηελ εξρφκελε εβδνκάδα πξφθεηηαη λα
θαηαηεζεί θαη λα ςεθηζηεί ε ξχζκηζε γηα ηε κείσζε ησλ ελνηθίσλ
ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζε άιιε πφιε απφ ηελ κφληκε
θαηνηθία ηνπο. Πξφθεηηαη γηα δχν πξφζζεηα κέηξα ζηήξημεο πνπ
αλαθνίλσζε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην νπνίν πξναλαγγέιιεη
επλντθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο πνπ
πιήηηνληαη απφ ηε κείσζε, θαηά 40%, ησλ ελνηθίσλ. Γείηε ην
ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ :
https://www.minfin.gr/web/guest/-/parembaseis-gia-ta-enoikiaphoiteton-pou-spoudazoun-makria-apo-ton-topo-monimeskatoikias-tous-kai-gia-ten-epektase-tou-metrou-tes-choregesesoikonomi?inheritRedirect=true&redirect=%2F

χκθσλα κε δειηίν ηχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ μεθίλεζε ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο
λέαο δηαδηθαζίαο απνλνκήο θχξηαο ζχληαμεο «ΑΣΛΑ»
ζηνλ
e-ΔΦΚΑ,
σο
απνηέιεζκα
ηνπ
ςεθηαθνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ρεηξφγξαθεο
δηαδηθαζίαο. ην
πιαίζην απηήο ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο εληάζζνληαη δχν
κεγάιεο θαηεγνξίεο απνθάζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο:
α) νη απνθάζεηο κεηαβίβαζεο θχξησλ ζπληάμεσλ ιφγσ
ζαλάηνπ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο φισλ ησλ ηέσο ηακείσλ.
β) νη απνθάζεηο ζπληάμεσλ γήξαηνο ηέσο ΟΓΑ ρσξίο
δηαδνρηθή αζθάιηζε.
Οη θαηεγνξίεο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 40%
ησλ απνθάζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο πνπ εθδφζεθαλ ην 2019
θαη εηδηθφηεξα ε πξψηε 34.268 απνθάζεηο θαη ε δεχηεξε
πεξίπνπ 12.000 απνθάζεηο. πλνιηθά νη δχν θαηεγνξίεο
μεπεξλνχλ ηηο 46.000 απνθάζεηο επί ζπλφινπ 114.305
απνθάζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο πνπ εθδφζεθαλ ην 2019.
Ζ πηινηηθή ιεηηνπξγία ππνζηεξίδεη απηνκαηνπνηεκέλα ηα 4
απφ 5 ηα ζηάδηα ηεο πιήξνπο ςεθηαθά απηνκαηνπνηεκέλεο
δηαδηθαζίαο, εηδηθφηεξα:
1. Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ε εθαξκνγή ηνπ
λφκνπ 4670/2020 πνπ πξφζθαηα ςεθίζηεθε θαζίζηαηαη
πιένλ ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ
ζπληαμηνδφηεζεο γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ eΔΦΚΑ, εληάζζνληαο γηα πξψηε θνξά ζηελ ειεθηξνληθή
δηαδηθαζία ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο Γεκνζίνπ θαη ηνπο
Αγξφηεο ηνπ η.ΟΓΑ.
2. Φεθηαθή αλαδήηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ιεμηαξρηθψλ
πξάμεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ απφ ην κεηξψν Πνιηηψλ
κέζσ ηνπ Κέληξνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ΓΓΠΓΓ
(Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο).
3. Θεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο.
4. Τπνινγηζκφο ηνπ πιεξσηένπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο.
Σν ηειηθφ πέκπην ζηάδην, απηφ ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο
ζα εθηειείηαη θαηά ηνπο επφκελνπο δχν πεξίπνπ κήλεο ηεο
πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο, αθνχ πξψηα επηβεβαησζνχλ απφ
ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ e-ΔΦΚΑ ηα ζηνηρεία ηεο
απφθαζεο.
ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, ε λέα
ςεθηαθή δηαδηθαζία απνλνκήο ζχληαμεο πξνβιέπεηαη λα
ιεηηνπξγεί σο ειεθηξνληθή ππεξεζία επηπέδνπ 4, κε ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο λα νινθιεξψλεηαη δεπηεξφιεπηα
κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ζπληαμηνχρν.
Απφ ηηο 15.04.2020 νη αζθαιηζκέλνη ππνβάιινπλ ηελ
αίηεζή ηνπο ζηε λέα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ», επηιέγνληαο απφ ην δηαδηθηπαθφ
ηφπν gov.gr ζηελ ελφηεηα Δξγαζία – Αζθάιηζε ηελ
επηινγή «Αίηεζε πληαμηνδφηεζεο» ή αληίζηνηρα ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ e-ΔΦΚΑ (www.efka.gov.gr , κελνχ
«πληαμηνχρνη»,
επηινγή
«Ζιεθηξνληθή
Τπεξεζία
Τπνβνιήο Αίηεζεο πληαμηνδφηεζεο»). ηε ζπλέρεηα
εηζέξρνληαη ζηελ πιαηθφξκα κε ρξήζε ησλ θσδηθψλ ηνπο
ζην Taxisnet θαη επηιέγνπλ ηελ θαηεγνξία (Κχξηα χληαμε
Γήξαηνο, Κχξηα χληαμε Αλαπεξίαο, Μεηαβίβαζε Κχξηαο
χληαμεο ιφγσ Θαλάηνπ, Κχξηα χληαμε Θαλάηνπ
Αζθαιηζκέλνπ) γηα ηελ νπνία επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ
αίηεζε.
Ζ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο ρξεκαηνδνηείηαη απφ
πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ
Σνκέα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο ζα
εληαρζνχλ θαη νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο θχξηαο ζχληαμεο.

ΑΑΓΔ: Δπιζπεύδεηαι η διαδικαζία αίηηζηρ για ηην επιζηποθή
θόπος
ηελ πεξαηηέξσ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο ησλ
επηζηξνθψλ θφξνπ, γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ επηζθέςεσλ ζηηο
Γ.Ο.Τ., πξνρσξά ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Με
νδεγίεο, πνπ απέζηεηιε ν Γηνηθεηήο ηεο Α.Α.Γ.Δ., Γηψξγνο
Πηηζηιήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο λα
απνζηέιινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο κέζσ e-mail.
Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή θαη κπνξείηε λα ηε δείηε ζην ζχλδεζκν:
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/dt_10.04.20.pdf

Πληπυμή ληξιππόθεζμυν ςποσπεώζευν ηος Μ.Σ.Π.Τ ηην
Μεγάλη Πέμπηη 16.4.2020
χκθσλα κε δειηίν ηχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ην Μεηνρηθφ Σακείν Πνιηηηθψλ
Τπαιιήισλ, ζε ζπληνληζκφ κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ζα
θαηαβάιιεη Μεγάιε Πέκπηε 16.4.2020 αλαδξνκηθά πνζά,
ζπλνιηθνχ χςνπο 2.888.544,47 επξψ ζε 3.964 λένπο
κεξηζκαηνχρνπο πνπ ε αίηεζε ηνπο ππνβιήζεθε έσο θαη
31.1.2020.
Σα αλαδξνκηθά αθνξνχλ ηα κεξίζκαηα κέρξη θαη 31/3/2020, ελψ
εθεμήο νη ελ ιφγσ 3.964 λένη κεξηζκαηνχρνη ζα ιακβάλνπλ
θαλνληθά ην κέξηζκα ηνπο κε ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ
κεξηζκαηνχρσλ ηνπ Σακείνπ, ηελ πξνηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα
ηνπ θάζε ηξηκήλνπ. Σν κέξηζκα γηα ην Β’ Σξίκελν ηνπ 2020, ζα
θαηαβιεζεί ζηα ηέιε Ηνπλίνπ.
Με ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ θαηαβνιή ησλ παξαπάλσ
αλαδξνκηθψλ πνζψλ, ην Σακείν ηαθηνπνηεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ πξνο ηνπο κεξηζκαηνχρνπο έσο θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020.
Παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ ε ρψξα αληηκεησπίδεη, ην
πξνζσπηθφ ηνπ Σακείνπ κε άνθλεο πξνζπάζεηεο, κε ηελ ελεξγή
ζηήξημε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, εξγάζηεθε
κεζνδηθά πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαβνιή κεξίζκαηνο
πνιχ λσξίηεξα ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν αξηζκφ
κεξηζκαηνχρσλ, ελψ πξφζεζε καο απνηειεί ε θάιπςε ησλ
εθθξεκνηήησλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ 1/2/2020 θαη κεηά
εληφο ηνπ Β’ Δμακήλνπ ηνπ 2020. Γείηε ην ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ
ζην ζχλδεζκν: https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12338.pdf

Τποςπγείο Δπγαζίαρ: Πόηε επιβάλλεηαι ηο ππόζηιμο ηυν 1.200 εςπώ
Πξφζηηκν, χςνπο 1.200 επξψ, ζα επηβάιιεηαη ζε εξγνδφηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο πνπ ηεινχλ ζε
αλαζηνιή εξγαζίαο, ζχκθσλα κε απφθαζε (ΦΔΚ Β' 1378/14-04-2020) ηνπ ππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ Γηάλλε
Βξνχηζε. Ζ επηβνιή πξνζηίκνπ πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην ησλ έθηαθησλ θαη πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνχ COVID-19. Γείηε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε δεκνζηεπκέλε ζην ΦΔΚ ζην
ζχλδεζκν https://mcusercontent.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78/files/b1023fa3-3596-41b7-b5ea-2c0032d534c1/ΦΔΚ_β_1378.pdf
, παξαβάζεηο Α/Α 67-69. (Πεγή: EBEA e-Newsletter|16.4.20).

Τποςπγείο Οικονομικών - Παπεμβάζειρ ανηιμεηώπιζηρ ηηρ
κπίζηρ ηος κοπονοφού
χκθσλα κε δειηίν ηχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζε επηά
πξφζζεηεο παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο απφ ηελ παλδεκία, πξνρψξεζε, κεηά απφ
επεμεξγαζία εξσηεκάησλ πνιηηψλ θαη θνξέσλ, ην ππνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ. Μεηαμχ άιισλ, ζα επεθηαζεί ε έθπησζε ελνηθίνπ
επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαηά 40% ζηνπο πιεηηφκελνπο θιάδνπο
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ - επηζηεκφλσλ, φπσο θαη ζηνπο
εξγαδνκέλνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ βξίζθνληαη
ζε αλαζηνιή ζχκβαζεο εξγαζίαο, ζα δηεπθνιπλζνχλ ηα λνκηθά
πξφζσπα πνπ είλαη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ
ζέινπλ λα εληαρζνχλ ζηελ επηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή, αιιά θαη
λνκηθά πξφζσπα κε δεπηεξεχνληεο ΚΑΓ. Γείηε ην ζρεηηθφ δειηίν
ηχπνπ
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ
ζην
ζχλδεζκν:
https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou//asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/parembaseis-antimetopisestes-krises-toukoronoiou?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.mi
nfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltiatypou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycl
e%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_c
ol_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Σποποποίηζη ηηρ Απόθαζηρ Ένηαξηρ Ππάξευν Κπαηικών
Δνιζσύζευν ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ «Δνίζσςζη ηηρ
Ίδπςζηρ και Λειηοςπγίαρ Νέυν Σοςπιζηικών Μικπομεζαίυν
Δπισειπήζευν» για ηην πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ
Γεκνζηεχζεθε ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεσλ
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο «Δλίζρπζε ηεο
Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Νέσλ Σνπξηζηηθψλ Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ ΔΠΑλΔΚ γηα ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, ζρεηηθά κε ηελ έληαμε επηπιένλ εθαηφλ εμήληα ελλέα
(169) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πξνυπνινγηζκνχ 24.715.121,73 επξψ.
Ζ ελ ιφγσ Απφθαζε απνηειεί νξζή επαλάιεςε σο πξνο ηελ αξρηθή
δηαηχπσζε ηεο κε Α.Π.: 1846/27-03-2020 Απφθαζεο ησλ πξνο
έληαμε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
απηψλ. Οη πίλαθεο ζηηο δχν Απνθάζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη. Σα
εληαγκέλα επελδπηηθά ζρέδηα αλέξρνληαη ζηα ηξηαθφζηα είθνζη έλα
(321). Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε 48.645.134,32
επξψ.
Γείηε
ηε
ζρεηηθή
απφθαζε
ζην
ζχλδεζκν:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200408_apof_ent_tour_id
r_kentr_makedonia.pdf .

7η ηποποποίηζη ηηρ Απόθαζηρ Ένηαξηρ Ππάξευν Κπαηικών
Δνιζσύζευν ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ «Eπγαλειοθήκη
Ανηαγυνιζηικόηηηαρ Μικπών και Πολύ Μικπών Δπισειπήζευν»
Γεκνζηεχζεθε ε έβδνκε (7ε) ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο
Πξάμεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο
«Eξγαιεηνζήθε Αληαγσληζηηθφηεηαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ ΔΠΑλΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ έληαμε επηπιένλ
νθηαθνζίσλ ζαξάληα ηξηψλ (843) επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο 59.546.907,53 επξψ.
Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε 223.853.050,89 επξψ.
Γείηε
ηελ
ζρεηηθή
απφθαζε
ζην
ζχλδεζκν:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200410_7h_trop_erg_ant.
pdf

11η ηποποποίηζη ηηρ Απόθαζηρ Δνηαξηρ
Ππάξευν Κπαηικών Δνιζσύζευν ζηο πλαίζιο ηηρ
Ππόζκληζηρ «Ποιοηικόρ Δκζςγσπονιζμόρ»
Γεκνζηεχζεθε ε ελδέθαηε (11ε) ηξνπνπνίεζε ηεο
Απφθαζεο Δληαμεο Πξάμεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
ζην
πιαίζην
ηεο
Πξφζθιεζεο
«Πνηνηηθφο
Δθζπγρξνληζκφο» ηνπ ΔΠΑλΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ έληαμε
επηπιένλ είθνζη ελλέα (29) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
πξνυπνινγηζκνχ 4.022.436,55 επξψ. Με ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο, ηα εληαγκέλα επελδπηηθά
ζρέδηα αλέξρνληαη ζηα ηξηαθφζηα πελήληα πέληε (355).
Ζ
ζπλνιηθή
δεκφζηα
δαπάλε
αλέξρεηαη
ζε
54.616.880,04 επξψ. Γείηε ηε ζρεηηθή Απφθαζε ζην
ζχλδεζκν:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200407_11_
trop_apof_ent_poiotikos.pdf

Δνημέπυζη για ηιρ Γπάζειρ ηος Δςπυπαφκού
Κοινυνικού Σαμείος, αναθοπικά με ηα μέηπα
ανηιμεηώπιζηρ ηυν ζςνεπειών ηος COVID-19
Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο ΔΠΑλΔΚ 2014-2020
ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φηη νη εληζρχζεηο πνπ
ζα δνζνχλ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκηθήο θξίζεο ηνπ Κνξνλντνχ
COVID -19, θαη εηδηθφηεξα ε ελίζρπζε ησλ 800 επξψ γηα
πιεηηφκελνπο ΚΑΓ θαη ε επηηαγή θαηάξηηζεο ησλ 600
επξψ γηα επηζηήκνλεο, ζα εμαηξνχληαη ησλ πεξηνξηζκψλ
πνπ ηίζεληαη γηα ηηο Γξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλσληθνχ Σακείνπ ηνπ ΔΠΑλΔΚ (Δλίζρπζε ηεο
απηναπαζρφιεζεο πηπρηνχρσλ Α & Β θχθινο, Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ
επηηξέπεηαη
ε
ζπκκεηνρή
ζε
άιια
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα.

10η ηποποποίηζη ηηρ Απόθαζηρ Ένηαξηρ Ππάξευν
Κπαηικών Δνιζσύζευν ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ
«Δπισειπούμε Έξυ - Τποζηήπιξη Γιεθνούρ Πποβολήρ
ΜΜΔ με Δξυζηπεθή Πποζαναηολιζμό»

Γεκνζηεχζεθε ε δέθαηε (10ε) ηξνπνπνίεζε ηεο
Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζην
πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο «Δπηρεηξνχκε Έμσ Τπνζηήξημε Γηεζλνχο Πξνβνιήο ΜΜΔ κε Δμσζηξεθή
Πξνζαλαηνιηζκφ» ηνπ ΔΠΑλΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ έληαμε
επηπιένλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ (74) επηρεηξεκαηηθψλ
ζρεδίσλ
ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ
επηιέμηκεο
δεκφζηαο δαπάλεο 2.995.288,50 επξψ. Ζ ζπλνιηθή
δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε 40.965.368,59 επξψ.
Γείηε
ηε
ζρεηηθή
απφθαζε
ζην
ζχλδεζκν:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200410_10h_
trop_epix_exw.pdf

ICC Δλλάρ// Παγκόζμια επισειπημαηική έπεςνα ICC & ΠΟΔ για ηον COVID-19
Σν Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην (International Chamber of Commerce-ICC) θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health
Organization- ΠΟΤ) μεθηλνχλ κία παγθφζκηα επηρεηξεκαηηθή έξεπλα γηα ηε βειηίσζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ COVID-19. Σν ICC
Διιάο παξαθαιεί λα δηαζέζηε κεξηθά ιεπηά απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο γηα απηή ηελ έξεπλα, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα
πξνζηαηέςνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο πειάηεο θαη ηηο θνηλφηεηέο καο απφ ηηο κεγάιεο (θαη ζπλερηδφκελεο) δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ
απφ ηελ παλδεκία απηή. Ζ παγθφζκηα έξεπλα γίλεηαη γηα λα θαηαγξαθνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο απφ ηνλ
COVID-19. πκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλα ζην ζχλδεζκν: https://survey3.medallia.com/?icc-who-covid-19 .

Δνημέπυζη για ηιρ διεθνείρ εμποπεςμαηικέρ μεηαθοπέρ
και ζςναλλαγέρ καηά ηην πεπίοδο ηηρ πανδημίαρ ηος
κοπυνοφού (COVID-19)
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ κε
ην ππ΄αξηζκ. πξση.
19188/10.04.2020 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηεζλψλ
Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Δμσζηξέθεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ θαη Πξνέδξνπ ηνπ Enterprise Greece, θ. Γξεγφξε
Γεκεηξηάδε, καο ελεκεξψλνπλ φηη κε ζηφρν ηελ παξνρή
επίθαηξεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη
ζπλαιιαγέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ , ην
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο
πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο :
1)
δεκηνχξγεζε νδεγφ φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα έθηαθηα
κέηξα (πεξηνξηζηηθά θαη δηεπθφιπλζεο), πνπ έρνπλ ιεθζεί
δηεζλψο ζηνλ ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη
κεηαθνξψλ. Ο νδεγφο ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά θαη έρεη
αλαξηεζεί ζηελ εηδηθή ελφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Enterprise
Greece : https://www.enterprisegreece.gov.gr/covid-19countries-map , κε πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα
Γξαθεία ΟΔΤ θαη άιιεο πεγέο. Οη επηρεηξήζεηο δχλαηαη λα
αληιήζνπλ ελεκέξσζε γηα ηε ρψξα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ,
επηιέγνληάο ηελ απφ ηνλ άηιαληα ηεο ηζηνζειίδαο.
2)
Ο νδεγφο έρεη , επίζεο, αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα
Agora ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ζηνλ ζχλδεζκν
http://agora.mfa.gr/news/1019-metra-ston-tomea-tondiethnon-emporevmatikon-metaforon-logo-pandimiaskoronoioy-covid-19 . Ζ ελεκέξσζε αθνξά ηηο αθφινπζεο
ζεκαηηθέο : 1.
Σαμηδησηηθά κέηξα, 2.
Έθηαθηα κέηξα
ζηνλ ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ / κεηαθνξψλ,
3.
Μέηξα δηεπθφιπλζεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ
ζπλαιιαγψλ / κεηαθνξψλ, 4.
Πιεξνθνξίεο γηα έιιεηςε
/ δήηεζε πξντφλησλ, 5.
Γεληθή ελεκέξσζε γηα ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί ε παλδεκία ζηηο εκπνξεπκαηηθέο
ζπλαιιαγέο θαη ζην επηρεηξείλ.

Δγκύκλιοι – Αποθάζειρ
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΧΝΔΙΧΝ ΚΑΙ Δ.Φ.Κ
Αξηζ. Πξση.:ΓΣΓ Γ 1042277 ΔΞ 2020/ ΑΓΑ:ΧΣΒ146ΜΠ3ΕΤΑ3/ 6 Απξηιίνπ 2020 .
Θέκα: «ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ- Ν.4681/2020 (ΦΔΚ 74/Α/2020)»
ην πιαίζην ησλ έθηαθησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζαο
απνζηέιινπκε, ζπλεκκέλα, γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή,
ηνλ λ.4681/2020 (ΦΔΚ 74/Α/2020) "Κχξσζε ηεο απφ
10.2.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο επίηαμεο
αθηλήησλ γηα ηελ απνθπγή δηαθηλδχλεπζεο ηεο δεκφζηαο
ηάμεο θαη πγείαο» (Α΄ 28) θαη ηεο απφ 2.3.2020 Π.Ν.Π.
«Αλαζηνιή ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ρνξήγεζεο αζχινπ» (Α΄
45) θαη άιιεο δηαηάμεηο.", κε ηνλ νπνίν ζεζπίζηεθε
απαγφξεπζε εμαγσγήο απνιπκαληηθψλ πξντφλησλ.. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν 210-6987442-5 , email:
dtd@2001.syzefxis.gov.grsite:
www.aade.gr.
Ζ
εγθχθιηνο αλαξηήζεθε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ :
www.veth.gov.gr
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΧΝΔΙΧΝ ΚΑΙ Δ.Φ.Κ
Αξηζ. Πξση.: Ε. 2047/9 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ:
63ΦΥ46ΜΠ3Ζ-ΘΙΙ . Θέκα: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ έθδνζε
ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ησλ
κέηξσλ πξφιεςεο ηεο εκθάληζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο

Τηλέφωνο : 210 6987452, 443, 509,Fax : 210 6987450, EMail : d19diad@otenet.gr ,Url : www.aade.gr . Ζ εγθχθιηνο
αλαξηήζεθε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ : www.veth.gov.gr

Δπισειπημαηικά Νέα
ΒΟΡΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε:
-Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Νν.43 Απξίιηνο 2020 κε ζέκα «Δηδήζεηο
εκπνξηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο
γηα ηελ Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο».
-Έθηαθην ελεκεξσηηθφ δειηίν Covid -19 ,No15 κε ζέκα:
Πξφηαζε Κπβέξλεζεο γηα παξάηαζε θαηάζηαζεο εθηάθηνπ
αλάγθεο, θαηά 30 εκέξεο
-Απαγφξεπζε θπθινθνξίαο
θαηά ηηο εκέξεο ηεο αξγίαο ηνπ Πάζρα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα θφπηα: www.agora.mfa.g r , e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ δηαγσληζκψλ ζηε Βνπιγαξία –
Σεχρνο Απξηιίνπ 2020.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε φθηα (www.agora.mfa.gr ), email: econom-sofia@mfa.gr
,ηει: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΙΠΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μαδξίηε, απέζηεηιε:
- έγγξαθν κε ζέκα: Δπηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ
ζηνλ θιάδν ηεο ηζπαληθήο
θισζηνυθαληνπξγίαο.
- έγγξαθν κε ζέκα: Ζ αλάθακςε ηνπ ηνκέα εζηίαζεο ζηελ
Ηζπαλία κεηά ηελ παλδεκία ηoπ COVID – 19. Πξνβιέςεηο γηα
ηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα.
- έγγξαθν κε ζέκα: Ζ θαηάζηαζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ
Ηζπαλία έλαληη ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ. Γηεπθξηλίζεηο επί
κέηξσλ θαη θηλήηξσλ ηνπ Ηζπαληθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ,
Αιηείαο θαη Σξνθίκσλ ζε δχν ηνκείο.
- έγγξαθν κε ζέκα: Οη πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ
Σακείνπ γηα ηελ Ηζπαληθή Οηθνλνκία.
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 .

Γυπεάν
ειζαγυγικό
Μεηαζσημαηιζμό

ζεμινάπιο

ζηον

Φηθιακό

Σν Δξγαζηήξην Δπελδπηηθψλ Δθαξκνγψλ (ΔΠΔΦΑ) ηνπ Δζληθνχ
θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζπλερίδεη ην
εθπαηδεπηηθφ θαη επηκνξθσηηθφ ηνπ έξγν θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηζρχνπλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19
κε αληηθείκελν ην επίθαηξν ζέκα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ
πξνζθέξνληαο δηαδηθηπαθά έλα δσξεάλ εηζαγσγηθφ ζεκηλάξην 1
ψξαο κε ηίηιν: "Καηαλνψληαο θαη αμηνπνηψληαο ηνλ Φεθηαθφ
Μεηαζρεκαηηζκφ". Σξίηε, 28 Απξηιίνπ 2020 θαη ψξα 17:00. Σν
δσξεάλ ζεκηλάξην, δηάξθεηαο 1 ψξαο, κε ειεχζεξε ζπκκεηνρή,
απνηειεί
εηζαγσγή θαη παξνπζίαζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ
πξνγξάκκαηνο δηάξθεηαο 8 σξψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ
Μάην κέζσ ηειεθαηάξηηζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
εγγξαθή ζην δσξεάλ ζεκηλάξην θαζψο θαη ζην νινθιεξσκέλν
πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζα βξείηε ζην ζπλεκκέλν
αξρείν. πκπιεξψζηε ηψξα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δσξεάλ
ζεκηλάξην: https://forms.gle/VwbjVd7CpTzCCWLM9 . Αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο γίλνληαη δεθηέο έσο Σεηάξηε 23 Απξηιίνπ 2020. Θα
ηεξεζεί ζεηξά πξνηαηξεηφηεηαο.

Δκθέζειρ ζηην Δλλάδα
3ο YACHTING FESTIVAL
Πόλη: Άιηκνο - Αηηηθή
Ημεπομηνία: 23-26 Απξηιίνπ 2020
Δκθέμαηα: Ηζηηνπινΐα
Πληποθοπίερ: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/,
ηει:2110129575
EXPO CORFU 2020
Πόλη: Νέν Ληκάλη Κέξθπξαο
Ημεπομηνία: : : 25-27 Απξηιίνπ 2020 (ΜΔΣΑΘΔΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟ 14-16 ΜΑΡΣΗΟΤ 2020)
Δκθέμαηα: ηξφθηκα-Πoηά- Δπαγγεικαηηθφο, Ξελνδνρεηαθφο
Δμνπιηζκφο
Πληποθοπίερ: email: info@exantasgreece.com site:
www.exantasgreece.com tel: 6932362875 – 6937077682
Facebook: EXPO CORFU 2020
Η

1 ΈΚΘΔΗ « YACHTING VOLOS: ΘΑΛΑΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ
ΚΑΙ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ»
Πόλη: Βφινο
Ημεπομηνία: 14-17 Μαίνπ
Δκθέμαηα: Ηζηηνπινΐα
Πληποθοπίερ: Site: https://yachtingandgastronomyvolos.com/
, ηει:2110129575
FOOD EXPO 2020 – ΜΑΣΑΙΧΘΗΚΔ – ΘΑ ΓΙΝΔΙ ΣΟΝ ΜΑΨΟ
2021
Πόλη: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ημεπομηνία: : 16-17-18 Μαΐνπ 2020 (ΜΔΣΑΣΔΘΖΚΔ ΑΠΟ
ΣΟ ΜΑΡΣΗΟ)
Δκθέμαηα: Σξφθηκα - πνηά
Πληποθοπίερ: Site: www.foodexpo.gr
η

20 «ΠΑΝΗΠΔΙΡΧΣΙΚΗ 2020»
Πόλη: Ησάλληλα – ΠΑΝΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ
Ημεπομηνία: 20-24 Μαΐνπ . Δκθέμαηα: Γεληθή, Σνπηθά
Πξνηφληα
Πληποθοπίερ: Site: http://kyklos-ektheseis.gr/ Σει.: 26510
37114 Fax: 26510 37119
Κηλ: 6944107862 , email: kyklosek@otenet.gr
ASCEN.TEC
Πόλη: Παηαλία Αηηηθήο. Ημεπομηνία: 22-24 Μαΐνπ
Δκθέμαηα: ηερλνινγίεο αλειθπζηήξσλ
Πληποθοπίερ: Site: http://ascen-tec.gr/
η

4 Γιεθνήρ Έκθεζη VERDE. TEC
Πόλη: M.E.C Παηαλίαο
Ημεπομηνία: : 29-31 Μαίνπ 2020 ( κεηά απφ κεηάζεζε
εκεξνκελίαο)
Δκθέμαηα: Σερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο
Πληποθοπίερ: Site: www.verde-tec.gr
DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημεπομηνία: 22-24/06/2020
Δκθέμαηα: Ακπληηθή Βηνκεραλία
Πληποθοπίερ: Site: www.defea.gr
85 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη: Θεζζαινλίθε. Ημεπομηνία: 05-13 επηεκβξίνπ 2020
Δκθέμαηα: γεληθή έθζεζε κε ηηκψκελε ρψξα ηε Γεξκαλία
Πληποθοπίερ: Site: https://www.helexpo.gr/el
TH

6 SEREXPO 2020
Πόλη: έξξεο
Ημεπομηνία: 23-27 επηεκβξίνπ 2020
Δκθέμαηα: Μεηαπνίεζε, Δκπφξην, Τπεξεζίεο, Πνιηηηζκφο,
Σνπξηζκφο, Σερλνινγία, Γεσξγία, Κηελνηξνθία
Πληποθοπίερ:
Site:,
http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp

Δκθέζειρ ζηην Δλλάδα ( ςνέσεια)
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ
ΤΚΔΤΑΙΧΝ, ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ, ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ ΚΑΙ
LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αζήλα
Ημεπομηνία: 2-5 Οθησβξίνπ 2020
Δκθέμαηα: Τιηθά ζπζθεπαζίαο, κεραλήκαηα, εθηππψζεηο,
logistics. Πληποθοπίερ: Site: www.syskevasia-expo.gr , ηει:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΓΙΔΘΝΗ EΚΘΔΗ ΠΛΑΣΙΚΧΝ,
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ, ΚΑΛΟΤΠΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αζήλα. Ημεπομηνία: 2-5
Οθησβξίνπ 2020
Δκθέμαηα: Πιαζηηθά, κεραλήκαηα, θαινχπηα, αλαθχθισζε
Πληποθοπίερ: Site: plastica-expo.gr , ηει: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΔΚΘΔΗ ΥΗΜΙΚΧΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ &
ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ ΜΔ ΣΗΝ HEALTH
LAB 2020, 2Η ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
& ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΒΙΟΔΠΙΣΗΜΧΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αζήλα
Ημεπομηνία: 2-4 Οθησβξίνπ 2020
Δκθέμαηα: Υεκηθά, εμνπιηζκφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο –
Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο θαη ηερλνινγία πγείαο θαη
Βηνεπηζηεκψλ
Πληποθοπίερ:
Site:
www.chem-ecolink.gr
,
ηει:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αζήλα
Ημεπομηνία: 16-18 Οθησβξίνπ 2020
Δκθέμαηα: Κιαδηθή έθζεζε γηα ην αινπκίλην
Πληποθοπίερ: ηει: 2107256130-2, 2111801801
TTGW 2019
Πόλη: ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο, Αζήλα
Ημεπομηνία: 23-25/ 10/2020
Δκθέμαηα: Παγθφζκηα Έθζεζε Θεκαηηθνχ ΣνπξηζκνχΓαζηξνλνκίαο θαη Οίλνπ. Πληποθοπίερ: Site: http://ttgw.gr/,
ηει: 211 012 9575
MEAT & GRILL DAYS
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ημεπομηνία: 07- 09
Ννεκβξίνπ 2020
Δκθέμαηα: έθζεζε γηα ην θξέαο, ηε κεηαπνίεζε, ηηο πξψηεο
χιεο θαη ην εκπφξην ζηελ Διιάδα
Πληποθοπίερ: Site: www.meatdays.gr
DAIRY EXPO
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ημεπομηνία: 07- 09
Ννεκβξίνπ 2020
Δκθέμαηα: Γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα
Πληποθοπίερ: Site: www.dairyexpo.gr
FROZEN FOOD
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ημεπομηνία: 07- 09 Ννεκβξίνπ 2020
Δκθέμαηα: Σξφθηκα, ςχμε, Logistics
πληποθοπίερ: site: www.frozenfoodexpo.gr
METAL MACHINERY
Πόλη: Αζήλα
Ημεπομηνία: 13- 15 Ννεκβξίνπ 2020
Δκθέμαηα: Μεραλήκαηα & Σερλνινγίεο Δπεμεξγαζίαο
Μεηάιινπ, Βηνκεραληθφο Δμνπιηζκφο, Βηνκεραληθή
Δξγνιαβία
Πληποθοπίερ: Site: http://rota.gr/, ηει: 2111801801

Γιαγυνιζμοί ζηην Δλλάδα

23/4/2020,
ΠΡΟΚΛΖΖ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΣΖΛ 2310 754496
29/04/2020
ΠΡΟΚΛΖΖ
ΔΚΓΖΛΧΖ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΔΚΣΔΛΔΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΣΔΑΡΧΝ(4)
ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
25/5/2020,
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΔΘΝΖ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΜΔ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
"ΤΠΖΡΔΗΔ
ΔΠΗΚΔΤΖ
ΚΑΗ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΠΑΓΗΧΝ
ΚΑΗ
ΛΟΗΠΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΚΑΗ
ΤΠΖΡΔΗΔ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΣΖΛ
2313
307190

153
157

156




ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ
ΠΟΛΗΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
"Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ

Δπιζκεθθείηε ηην ιζηοζελίδα ηος Δπιμεληηηπίος μαρ 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
Νέερ ςπηπεζίερ Κενηπικήρ Ένυζηρ Δπιμεληηηπίυν Δλλάδορ (ΚΔΔΔ) ππορ ηιρ επισειπήζειρ - μέλη ηυν
Δπιμεληηηπίυν: 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 ςπηπεζία εύπεζηρ επενδςηικών ππογπαμμάηυν (http://investmenttools.uhc.gr/ ), ηελ
ςπηπεζία ηλεκηπονικήρ (εξ αποζηάζευρ) εκπαίδεςζηρ (http://elearning.uhc.gr/) , ηελ ςπηπεζία
ζςμβοςλεςηικήρ καθοδήγηζηρ (https://e-consulting.uhc.gr) θαη ηελ ςπηπεζία ενημέπυζηρ και
επικοινυνίαρ μεηαξύ επισειπήζευν μελών ηυν Δπιμεληηηπίυν (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.

