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Σε ισχύ από 1 Μαρτίου η Διαδικασία Εξυγίανσης
Υπερχρεωμένων Επιχειρήσεων
Υπουργείο Οικονομικών – Δελτίο Τύπου (04/03/2021):
η
Τέθηκε σε ισχύ από την 1 Μαρτίου, η διαδικασία εξυγίανσης
των επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα
υπερχρέωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.
ης
4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και παροχής 2 ευκαιρίας.
Με την εν λόγω διαδικασία, οι επιχειρήσεις, καθώς και τα
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
(δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), έχουν την
δυνατότητα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, να
ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να συνεχίσουν την
επιχειρηματική δραστηριότητα τους. Για να δείτε το δελτίο τύπου
πατήστε ΕΔΩ.
Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ B 843 - 03.03.2021 με θέμα: Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021
και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
Για να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ.
Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για
θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου έως 28 /04/ 2021
Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, το χρονικό
περιθώριο για υποβολή αίτησης, το οποίο έληγε στις 4
Μαρτίου 2021, παρατείνεται μέχρι 28 Απριλίου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά
στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την
προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου
προβλέπει την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης για
την αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά
μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100
ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ). Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης,
ανά χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες για την αγορά
θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε
τύπου (πχ υγραερίου, ηλεκτρικών, φυσικού αερίου, πάνελ
υπερύθρων, αλογόνου κά), αυτόνομων ή μέρους κινητού
εξοπλισμού, τα οποία ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά
την αγορά τους. Υπογραμμίζεται ότι πριν από την υποβολή της
αίτησης, ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη
προχωρήσει στην προμήθεια και την αποπληρωμή των
θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη
σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
υποβάλουν
αίτηση
χρηματοδότησης μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ. Το ποσό με το
οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση, στο πλαίσιο της δράσης,
είναι
ακατάσχετο,
αφορολόγητο,
δεν
υπόκειται
σε
παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Η
αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: https://heating-devices.mindev.gov.gr .
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Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερώνει
ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των
υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 6
Μαρτίου 2021 21:00 έως και Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 12:00
(μεσημέρι) δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της και ως εκ
τούτου δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις εφαρμογές του
ICISnet.
Οι
Ηλεκτρονικές
Πληρωμές
που
θα
πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα
διεκπεραιωθούν αμέσως, αλλά μετά από την επάνοδο του
συστήματος.
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον
μήνα Μάρτιο 2021
Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΟικονομικώνΕργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 821/Β/2-3-2021)
ξεκίνησαν την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 οι υποβολές
δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για
τον μήνα Μάρτιο 2021. Μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και
ώρα 16:00, είναι διαθέσιμο το Πληροφοριακό Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων αναστολής
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων. Εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος, υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής
συμβάσεων εργασίας που αφορούν όλο το μήνα Μάρτιο ή
μέρος αυτού. Στο ίδιο χρονικό διάστημα δηλώνονται νομίμως
και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που
αφορούν τις ημερομηνίες: 1/3, 2/3, 3/3 και 4/3/2021. Διαβάστε
αναλυτικά όλο το ΦΕΚ ΕΔΩ.
Διευκρινήσεις
για
τα
ποσοστά
τηλεργασίας στις επιχειρήσεις

υποχρεωτικής

Δελτίο Τύπου (04/03/2021)- Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
Δημοσιεύθηκε η υπ’ Α.Π.: οικ. 10221/239 Εγκύκλιος με θέμα
«Διευκρινίσεις επί της παρ. 1α) της υπό στοιχεία
8689/198/25.02.2021 ΚΥΑ (Β’756) και επί του σημείου 3 του
Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ.1Β του άρθρου 1 της
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/03.03.2021 ΚΥΑ ( Β’ 843)»
αναφορικά με τον υπολογισμό του ποσοστού των
επιχειρήσεων-εργοδοτών επί του οποίου εφαρμόζεται
υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Δείτε
την εγκύκλιο ΕΔΩ.
Έρευνα με θέμα: Πώς μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει ένα
λειτουργικό και βιώσιμο σύστημα καινοτομίας;
Ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης « διαΝΕΟσις »
πραγματοποίησε νέα μελέτη με θέμα: « Έρευνα & Καινοτομία
Στην Ελλάδα του 2021: Πώς μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει
ένα λειτουργικό και βιώσιμο σύστημα καινοτομίας; ». Για να
διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη πατήστε ΕΔΩ.

Διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των
επιχειρήσεων για την υποβολή δηλώσεων αναστολής
των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για
τον Μάρτιο
Διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των
επιχειρήσεων για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο
παρέχει κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα,
σε συνέχεια ερωτημάτων από επιχειρήσεις και λογιστές,
μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
9500/322/2-3-2021 (Β' 821), προχώρησε σε συγκεκριμένες
διευκρινίσεις, οι οποίες υπάρχουν ΕΔΩ.

Έως την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 οι αιτήσεις για την
«Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6» - Άνοιξε η πλατφόρμα
για τις οριστικές αιτήσεις
Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
«myBusinessSupport»
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport ) , μέσω της
οποίας οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 6ο κύκλο της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καλούνται να υποβάλουν
αίτηση χορήγησης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Η
προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 λήγει την Τρίτη, 16 Μαρτίου
2021. Η διαθέσιμη χρηματοδότηση από τον, εν εξελίξει, 6ο
κύκλο ανέρχεται συνολικά στα 500 εκατ. ευρώ. Από την
προκαταρκτική ανάλυση των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6,
προκύπτει ότι από τις 721.396 επιχειρήσεις που υπέβαλαν
οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δικαιούχοι είναι
οι 286.181.
Καταβολή ποσών σε εργαζομένους των οποίων οι
συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή
Δελτίο Τύπου ( 04/03/2021)- Υπουργείο Οικονομίας
Σήμερα, Παρασκευή 5 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η
καταβολή ποσού 260,52 εκατ. ευρώ σε 611.618
δικαιούχους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα
καταβληθεί
ποσό
254,9
εκατ.
στους
532.208
εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν
σε αναστολή κατά τον Φεβρουάριο, ποσό 3,12 εκατ. ευρώ
σε 8.272 δικαιούχους για αναστολές συμβάσεων εργασίας
Ιανουαρίου για τις οποίες υποβλήθηκαν συμπληρωματικές
δηλώσεις, ποσό 2,4 εκατ. ευρώ σε επιδόματα αδείας
71.092 εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», τέλος, ποσό 55.686 ευρώ αφορά 116
δικαιούχους, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής
μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων από εργαζόμενους με
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο του
τουρισμού. Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου ΕΔΩ.
Ενημερωτικό φυλλάδιο ‘Επισκόπηση του επενδυτικού
δυναμικού των περιοχών Spa και Special Climate στη
Σερβία’
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) με
έγγραφο της προς το ΒΕΘ επισυνάπτεται το φυλλάδιο του
Οργανισμού Ανάπτυξης της Σερβίας ‘Επισκόπηση του
επενδυτικού δυναμικού των περιοχών Spa και Special
Climate στη Σερβία’ που θα βρείτε ΕΔΩ. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία της
Σερβίας στην Αθήνα, στον Πρόξενο κύριο Milan
Vukosavljevie,
Τηλ:
2107472360,
e-mail:
milan.vukosavljevic@mfa.rs , www.athens.mfa.gov.rs .

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αίτησης Χορήγησης του
Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB»
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ως εταίρος του έργου με το
ακρωνύμιο CBTB, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA – CBC «Ελλάδα- Αλβανία
2014-2020»,
απευθύνει
ανοιχτή
πρόσκληση
χορήγησης
του Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB».
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ . Εmail επικοινωνίας:
cbtb.corfu@gmail.com .
ΑΑΔΕ- Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά θα γίνονται οι Δηλώσεις
Φόρου Μεταβίβασης από 1 Ιουνίου 2021
Ο δρόμος για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων ανοίγει με
απόφαση της ΑΑΔΕ, με την οποία μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία
των φορολογουμένων, αφού η όλη διαδικασία θα γίνεται από το
γραφείο του συμβολαιογράφου. Σύμφωνα με την απόφαση που
υπογράφεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, το νέο
σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά μέχρι την 1η Ιουνίου 2021 μόνο
για τις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις δηλώσεις φόρου
μεταβίβασης ακινήτων. Μετά την ημερομηνία αυτή η διαδικασία θα
είναι υποχρεωτική. Επίσης, μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 η διαδικασία
υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ θα πραγματοποιείται είτε με τη νέα
ηλεκτρονική διαδικασία είτε σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα
διαδικασία. Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.
Κείμενο πληροφόρησης «e-συμβουλευτική: Η επαγγελματική
συμβουλευτική στον καιρό της πανδημίας»
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, η
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε κείμενο πληροφόρησης με τίτλο «eσυμβουλευτική. Η επαγγελματική συμβουλευτική στον καιρό της
πανδημίας». Για να το δείτε πατήστε ΕΔΩ.

Προτάσεις του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη για το
άνοιγμα του τουρισμού στην έκτακτη άτυπη τηλεδιάσκεψη των
Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ
Δελτίο Τύπου (01/03/2021)- Υπουργείο Τουρισμού
Αναλυτικό σχέδιο για το πανευρωπαϊκό άνοιγμα του τουρισμού
παρουσίασε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης στην
έκτακτη άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Τουρισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε τη σημασία του
πιστοποιητικού εμβολιασμού, το οποίο και χαρακτήρισε ως
«σημείο-κλειδί» στο ευρύτερο εγχείρημα του ανοίγματος του
τουρισμού στο προσεχές διάστημα. Όπως επισήμανε ο Υπουργός,
«με την υιοθέτηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού θα επιτευχθεί η
ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ελευθερίας μετακίνησης των
τουριστών, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στα
ταξίδια από και προς τρίτες χώρες». Δείτε ολόκληρο το δελτίο
τύπου ΕΔΩ.
Ηθική παρενόχληση και ψυχολογικός εκφοβισμός στην
εργασία: το σύνδρομο mobbing στους χώρους εργασίας
To νέο ερευνητικό κείμενο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο "Ηθική
Παρενόχληση και Ψυχολογικός Εκφοβισμός στην Εργασία: Το
σύνδρομο mobbing στους χώρους εργασίας" αναλύει δυσμενείς
συμπεριφορές που εκδηλώνονται στον εργασιακό χώρο και
χαρακτηρίζονται ως σημαντική και αναδυόμενη απειλή με ατομικές
και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Κύρια επιδίωξη του κειμένου
είναι η αποσαφήνιση εννοιών, που όλο και συχνότερα ακούγονται
το τελευταίο διάστημα, όπως ψυχολογικός εκφοβισμός,
συναισθηματική κακοποίηση, λεκτική βία, bulling και η καταγραφή
του εύρους εκδήλωσης του φαινομένου μέσα από έρευνες που
έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο. Ολόκληρο
το κείμενο θα βρείτε ΕΔΩ.

Η νέα ενεργειακή ετικέτα στα καταστήματα από την 1η Μαρτίου 2021
Δελτίο Τύπου (01/03/2021): ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας: Η νέα ενεργειακή ετικέτα στα καταστήματα από την 1η
Μαρτίου 2021

Από την 1η Μαρτίου 2021 η νέα ενεργειακή ετικέτα κάνει την εμφάνισή της στα εμπορικά καταστήματα σε ψυγεία και
καταψύκτες, πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις
απεικόνισης, καθώς και συσκευές συντήρησης κρασιών. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα υιοθετούν, επίσης, τη νέα ενεργειακή
σήμανση από την 1η Μαρτίου 2021. Η νέα ενεργειακή ετικέτα περιλαμβάνει:
Μία κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης (από A έως G) για όλες τις ομάδες προϊόντων, καταργώντας την υπάρχουσα
κλίμακα από Α+++ έως G
Την ενεργειακή κατανάλωση με πιο ευδιάκριτο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας, υπολογισμένη με βάση τη χρήση μιας
συσκευής από ένα μέσο νοικοκυριό
Επικαιροποιημένα ή νέα εικονογράμματα στο κατώτερο τμήμα της ετικέτας που παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με
επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων
Τον κωδικό QR στην πάνω δεξιά γωνία, σαρώνοντας τον οποίο με τη βοήθεια ενός «έξυπνου» τηλεφώνου ο καταναλωτής
συνδέεται με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, όπου βρίσκονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν.
Ένα προϊόν που ανήκει στην A+++ τάξη αναμένεται να ανήκει σε χαμηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τη νέα
ετικέτα. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος αυτού δεν έχουν αλλάξει. Αυτό που έχει
αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής του απόδοσης και η κατάταξή του στην επαναπροσδιορισμένη κλίμακα AG.
Κατά τον χρόνο εισαγωγής της νέας ενεργειακής ετικέτας στα καταστήματα αναμένεται να υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που να
κατατάσσονται
στην
υψηλότερη
τάξη
ενεργειακής
απόδοσης.
Η χρήση της νέας ετικέτας θα συντελέσει στην προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη συνεχώς αποδοτικότερων
προϊόντων,
που
θα
ανήκουν
σε
όλο
και
υψηλότερες
τάξεις
ενεργειακής
απόδοσης.
Το ευρωπαϊκό έργο “LABEL 2020 - New Label driving supply and demand of energy efficient products” που υλοποιεί το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το ευρωπαϊκό έργο “BELT – Boost Energy Label Take up” που
υλοποιούν το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών και η Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα της Ζωής- Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
συνεργάζονται για την προώθηση της νέας ενεργειακής ετικέτας, υποστηρίζοντας την ομαλή μετάβαση από το τρέχον στο νέο
σύστημα ενεργειακής σήμανσης. Όλες οι συσκευές που φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα καταχωρούνται στην ευρωπαϊκή βάση
δεδομένων EPREL, η οποία παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα. Οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση
σε αυτές μέσω ενός νέου εργαλείου (ηλεκτρονική εφαρμογή) που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου LABEL 2020 και είναι
έξυπνο και φιλικό προς το χρήστη. Με αυτό το εργαλείο, οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συγκρίνουν
πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό κόστος ή τις λειτουργικές δυνατότητες διαφορετικών προϊόντων, ενώ θα μπορούν να
αναζητήσουν τις πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. Το εργαλείο αυτό αναμένεται να είναι διαθέσιμο τον Μάρτιο του 2021,
αφότου η νέα ετικέτα κάνει την εμφάνισή της στα καταστήματα. Το έργο BELT αντίστοιχα, διαθέτει ήδη σχετική εργαλείο, μέσω
της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να υπολογίσουν την κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών τους και την οποία μπορείτε
να βρείτε εδώ. Επιπλέον ομάδες προϊόντων θα υιοθετήσουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα, η νέα ενεργειακή ετικέτα για λαμπτήρες θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των έργων LABEL2020 και BELT, όπου υπάρχει
σχετικό ενημερωτικό υλικό. Επικοινωνία: -ΚΑΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών, κ. Μαρία Ζαρκαδούλα:
mariazar@cres.gr, Τηλ: 2106603289 - ΚΕ.Π.ΚΑ. κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης: consumers@kepka.org, Τηλ: 2310233333 Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ https://www.belt-project.eu/belt-gr κ. Σταυρούλα Χατζηδημητρίου: s.chatzidimitriou@ekpizo.gr, Τηλ: 2103304444
Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683.

ΟΑΕΔ- Καταβολή του πρώτου μήνα της παράτασης των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Ιανουάριο
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ ( 28/02/2021): Αύριο η καταβολή του πρώτου μήνα της παράτασης των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον
Ιανουάριο
Κατόπιν της δημοσίευσης της ΚΥΑ 8534/279/24.2.2021 στο ΦΕΚ 771/26.2.2021 για τη δίμηνη παράταση των επιδομάτων
ανεργίας που έληξαν ή λήγουν εντός του πρώτου διμήνου του έτους, στο πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη
της αγοράς εργασίας, ο Οργανισμός ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η καταβολή του πρώτου μήνα της παράτασης των
επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Ιανουάριο, θα ξεκινήσει αύριο Δευτέρα 1 Μαρτίου. Η καταβολή της παράτασης της τακτικής
επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων θα
ολοκληρωθεί αυτόματα, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια των
δικαιούχων και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
Η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:
- Τακτική επιδότηση ανεργίας – έως 798,5 € (έως 399,25 € μηνιαίως), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος
- Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 798,5 € (έως 399,25 € μηνιαίως)
- Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 € (έως 200 € μηνιαίως).
Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Ιανουαρίου, η καταβολή του δεύτερου μήνα παράτασης θα ολοκληρωθεί
εντός του Μαρτίου. Για όσους ανέργους έληξε ή λήγει η επιδότησή τους εντός του Φεβρουαρίου, η καταβολή του ποσού που
αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου και η καταβολή του δεύτερου μήνα παράτασης θα
ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου.
Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από
παρατάσεις της ίδιας επιδότησης. Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της παράτασης, θα λάβουν
ποσό αναλογικό, με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.

ΟΑΕΔ - 2.197 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο μέσω προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
σημειώνοντας αύξηση σε μηνιαία και ετήσια βάση
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ (03/03/2021) - 2.197 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο μέσω προγραμμάτων απασχόλησης
του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση σε μηνιαία και ετήσια βάση. Συνολικά 2.197 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο
του 2021 μέσω των νέων και βελτιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση κατά σχεδόν 10% σε
σχέση με τις 2.000 θέσεις του Ιανουαρίου. Παρά το lockdown και τις πρωτόγνωρες επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και στην
αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταγράφει σταθερή
αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2020 και του 2019 είχαν δημιουργηθεί 1.298 και
1.362 θέσεις αντίστοιχα. Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τα παρακάτω 7 ανοικτά προγράμματα με συνολικά 37.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις
εργασίας, με ποσοστά επιχορήγησης 60-100% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών:
- Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες μεικτές
απολαβές τα 830€ για επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά
εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 830€ μηνιαία.
- Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις,
καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαία.
- Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με 7.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας &
Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, διάρκειας 12 μηνών. Η μηνιαία επιδότηση ανέρχεται στα
473€ (άνεργοι έως 49 ετών), 568 € (άνεργοι 50+ ετών), 615 € (μακροχρόνια άνεργοι) και 710 € (μακροχρόνια άνεργοι 50+ ετών).
- Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις εργασίας σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης,
διάρκειας 15 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαία.
- Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση
ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαία.
- Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Ανέργων 18-30 ετών με 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Αν.
Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία
αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).
- Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με
δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους έως τα 800€ μηνιαία.
Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα,
επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω προγράμματα, έχουν απλουστευτεί οι προϋποθέσεις
συμμετοχής, έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος της
επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata

ΟΑΕΔ - Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό
μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών
Δελτίο Τύπου( 04/03/2021)- ΟΑΕΔ:
Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα 11:00, ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ανέργων για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα δώσει τη
δυνατότητα σε 5.000 νέους ανέργους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η προθεσμία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ανέργων θα λήξει στις 16 Μαρτίου.
Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους
ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).
Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο
ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους
(κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.
Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων. Οι
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:
Επιχειρήσεις με Προσωπικό έως
3 άτομα
4-9 άτομα
10-19 άτομα
20-30 άτομα
31-50 άτομα
άνω των 50 ατόμων

Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
2
3
4
6
10
25% του απασχολούμενου προσωπικού

Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων και, σε περίπτωση που δεν καλυφτούν όλες οι θέσεις, ο επόμενος κύκλος
για τις υπολειπόμενες θέσεις θα προκηρυχτεί 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων
και των επιχειρήσεων του πρώτου κύκλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει
προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από
την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
http://www.oaed.gr/-/programma-apokteses-epangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton

Ενημερωτική Ημερίδα για e-shop , 6 Μαρτίου 2021
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, διοργανώνουν Διαδικτυακή
Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο: «Ευκαιρίες – Προκλήσεις για την κατασκευή e-shop
την εποχή του COVID-19». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαρτίου
2021, ώρα 18:00 και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:
- Επιδοτούμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης e-λιανικό για την απόκτηση e-shop
- Λειτουργικότητα και τεχνικές προώθησης ενός σύγχρονου e-shop για πετυχημένες
πωλήσεις
- Οι τάσεις της αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Είσοδος
ελεύθερη
και
προεγγραφή
μέσω
του
link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3iEaK0tERuCun15sXLjfrg
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται μέσω livestreaming στη σελίδα ΕΕΘ στο Facebook και
στο Youtube.
Eνημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα “ Μικτές μορφές εργασίας (από
απόσταση) στη Λιανική: η πράξη και το κανονιστικό πλαίσιο’’, 9 Μαρτίου 2021
Το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργανώνει την 4η ενημερωτική τηλεδιάσκεψη σε
συνεργασία με τον ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος)
με θέμα “ Μικτές μορφές εργασίας (από απόσταση) στη Λιανική: η πράξη και το
κανονιστικό πλαίσιο’’, που θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 στις 17:00.
Η ενημερωτική συνάντηση έχει ως αντικείμενο την κατανόηση των κρίσιμων
παραγόντων που προσδιορίζουν την επιτυχημένη υιοθέτηση μεθόδων εργασίας
από απόσταση καθώς και τον βαθμό της απαραίτητης παρέμβασης στο κανονιστικό
πλαίσιο της αγοράς εργασίας ώστε να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι απώλειες
στην αξία της εργασίας καθώς και στον επιχειρηματικό ιστό στη λιανική και να
επιταχυνθεί η επιστροφή σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θα αναφερθεί το
υφιστάμενο και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων και σημείων
πώλησης στον καιρό της πανδημίας και θα παρουσιαστούν οι αναδυόμενες τάσεις
και οι περιπτώσεις «καλής πρακτικής», με την υιοθέτηση της εργασίας από
απόσταση («μικτών μορφών» εργασίας) – που φαίνεται να συμβαδίζει με τον
ψηφιακό μετασχηματισμό στις λειτουργίες της λιανικής και το υφιστάμενο καθεστώς
σε ότι αφορά έκτακτα και προσωρινά μέτρα λόγω covid-19 στην αγορά εργασίας.
Έτσι ώστε, εντέλει, κάθε επιχείρηση να μπορέσει να διαμορφώσει εγκαίρως τις
εκάστοτε κατάλληλες για την περίπτωσή της λύσεις. Όσοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν, μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους εδώ για να λάβουν ένα email
επιβεβαίωσης με όλα τα στοιχεία για την είσοδο τους στην τηλεδιάσκεψη.
Σεμινάριο «Διαδικτυακή Ακροαματική Διαδικασία στη Διαιτησία», 7 Απριλίου
2021
Η Επιτροπή Διαιτησίας του ICC Ελλάς διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Διαδικτυακή
Ακροαματική Διαδικασία στη Διαιτησία: Ήλθε για να μείνει; ». Το σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 στις 6 μ.μ.. Η συμμετοχή
είναι δωρεάν και εγγραφές γίνονται ΕΔΩ. Πληροφορίες: Ιστότοπος:
https://www.etickets.iccwbo.gr/ , Email: iccgr1@otenet.gr ,Τηλέφωνο: +30
2103810879, http://www.iccwbo.gr .

DataPro: Ξεκίνησε η Κατάρτιση στην Προστασία Δεδομένων
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ
ενημερώνει ότι ξεκίνησε η Κατάρτιση στην Προστασία Δεδομένων – DataPro. Το
σεμινάριο περιλαμβάνει 4 ενότητες γύρω με το περιεχόμενο του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679 και τις
αρμοδιότητες του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων καθώς και σχετική
βιβλιογραφία ανά ενότητα που μπορείτε να μελετήσετε. Προκειμένου να εγγραφείτε
δωρεάν
και
να
παρακολουθήσετε
τις
ενότητες,
μπείτε
στον
σύνδεσμο https://mooc.datapro-project.eu/.
Στους
συμμετέχοντες
που
ολοκληρώνουν
με
επιτυχία
το
σεμινάριο,
παρέχεται
πιστοποιητικό
παρακολούθησης. Κατά το β’ στάδιο, οι επιτυχείς συμμετέχοντες της θεωρητικής
κατάρτισης θα λάβουν μέρος σε διαδικτυακές θεματικές συζητήσεις με
πιστοποιημένους εκπαιδευτές και εκπροσώπους της αγοράς, εξειδικεύοντας τις
γνώσεις που έλαβαν κατά τη θεωρητική κατάρτιση, εξετάζοντας πρακτικά θέματα
της εργασιακής καθημερινότητας των Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων και ανταλλάζοντας απόψεις γύρω από τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και
τις προοπτικές του κλάδου αλλά και τις αλλαγές που έχει επιφέρει η υιοθέτηση του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού στο modus operandi των επιχειρήσεων. Μετά την
ολοκλήρωση της πρακτικής εφαρμογής, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό
συμμετοχής. Πληροφορίες: κος Γιώργος Ασωνίτης (Τηλ. Επικοινωνίας
2103387104/ asonitis@uhc.gr ). Δείτε την πλήρη ανακοίνωση ΕΔΩ.

Έκθεση Metal
Νοεμβρίου 2021

Machinery,

5

–

7

Η Metal Machinery, η έκθεση µηχανηµάτων
και τεχνολογιών επεξεργασίας µετάλλου και
βιοµηχανικού εξοπλισµού θα διοργανωθεί 5
– 7 Νοεμβρίου 2021, στο εκθεσιακό κέντρο
METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα. H
METAL MACHINERY, η έκθεση για τα
μηχανήματα
και
τις
τεχνολογίες
επεξεργασίας
μετάλλων,
βιομηχανικού
εξοπλισμού και βιομηχανικής υπεργολαβίας
έρχεται με την δεύτερη διοργάνωση της να
δώσει την ευκαιρία σε προμηθευτές και
πελάτες να δουν από κοντά όλες τις
τελευταίες εξελίξεις στους κλάδους της
επεξεργασίας μετάλλου, του βιομηχανικού
εξοπλισμού και των νέων τεχνολογιών
παραγωγής. Εάν σας ενδιαφέρει η
συμμετοχή σας στην έκθεση με περίπτερο,
καλέστε στο 2111801801. Οι κατηγορίες
εκθεμάτων είναι: Μηχανήματα επεξεργασίας
και διαμόρφωσης μετάλλου, Βιομηχανικός
εξοπλισμός, Βιομηχανική υπεργολαβία,
Μηχανές συγκόλλησης, Κοπτικά Εργαλεία,
Χάλυβες, Αντλίες, Βιομηχανικά Ρομποτικά
Συστήματα – Αυτοματισμούς, Βιομηχανικά
Είδη & Αναλώσιμα, Βιομηχανικά Όργανα
Ελέγχου
–
Μετρήσεων,
Υπηρεσίες
Ποιοτικού
Ελέγχου
&
Διασφάλισης
Ποιότητας, Συστήματα Cad / Cam / Cim,
Ηλεκτρομηχανολογικός
Βιομηχανικός
Εξοπλισμός, Εργαλεία (Ηλεκτρικά – Αέρος –
Χειρός), Συστήματα διακίνησης – Συστήματα
αποθήκευσης – Ανυψωτικά. Η είσοδος στην
έκθεση είναι ελεύθερη και μόνο για
επαγγελματίες που είτε θα πρέπει να
προεγγραφούν εδώ είτε να δηλώσουν τα
στοιχεία τους στη reception. Πληροφορίες:
Τηλ:
(+30)
2111801801,
Email:
info@texpo.gr
,
ιστότοπος:
https://metalmachinery.gr/ .

Έκθεση IBAKTECH, 10-13 Μαρτίου 2022
Οι
κορυφαίες
μάρκες
του
κλάδου
παρουσιάζουν τα νέα προϊόντα τους στην
«IBAKTECH» - Διεθνής Έκθεση Εμπορίου
για
Αρτοποιεία,
Μηχανήματα
Ζαχαροπλαστείου, Παγωτό, Σοκολάτα και
Τεχνολογίες.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 10-13
Μαρτίου 2022 στο Istanbul Fair Center CNR
Expo, στη Κωνσταντινούπολη - Τουρκία.
Αναλυτική παρουσίαση της έκθεσης υπάρχει
ΕΔΩ
και
εγγραφές
γίνονται
ΕΔΩ
.Πληροφορίες: Τηλ: +90 2122841110, email:
info@messe-stuttgart.com.tr , ιστότοπος:
http://ibaktech.com/en/startseite/ .

Focus Business Turkey FEB 2021
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου
της
Τουρκικής
Δημοκρατίας
στη
Θεσσαλονίκη
απέστειλε το ενημερωτικό
δελτίο Focus Business Turkey Φεβρουάριος
2021 που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο
Εμπορίου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Το
δελτίο περιέχει ειδήσεις για την οικονομία,
αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για
τις
περιφέρειες. Δείτε το εν λόγω
ενημερωτικό δελτίο.

Επιχειρηματικά Νέα ( Συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΡΩΣΙΑ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία
για τον μήνα Φεβρουάριο 2021.
Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Χάγη
(www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφο με
θέμα: «Ο αγροτικός τομέας στη Ρώσικη Ομοσπονδία».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocommoscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την μηνιαία
Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην
Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου
2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Σεράγεβο,
e-mail:
ecocom-serajevo@mfa.gr
/
gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551 ή να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα, απέστειλε:
- Μηνιαία επισκόπηση
οικονομικών εξελίξεων Σαουδικής
Αραβίας, Ιανουάριος 2021
- Μηνιαία επισκόπηση
οικονομικών εξελίξεων Σαουδικής
Αραβίας, Φεβρουάριος 2021
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της
Ελλάδας στην Τζέντα, e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr , Τηλ.
+966 126690824 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, απέστειλε email
που μας διαβιβάζει αυτούσια την παρουσίαση του Senior
Business Economist του Federal Reserve Bank του Σικάγο
David Oppedahl για την αμερικανική οικονομία το 2021. Η
παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια webinar που
διοργάνωσε το Ιnternational Trade Club του Σικάγο. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Σικάγο (http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312)
867-0464, φαξ: (312) 867-3824, e-mail: ecocomchicago@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε
Ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές
ειδήσεις για το Ισραήλ, μηνός Φεβρουαρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocomtelaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις
από την Αργεντινή (Φεβρουάριος 2021).
Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Μπουένος
Άϊρες
(www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina),
email:
ecocom-buenosaires@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφα με θέμα:
- «Ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης
Τροφίμων ALIMENTARIA στη Βαρκελώνη »
- «Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων
Ισπανίας, Φεβρουάριος 2021»
- «Έρευνα Αγοράς για τον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στην Ισπανία»
- «Ο όμιλος El Corte Inglés διαπραγματεύεται την εθελοντική
αποχώρηση 3.000 εργαζομένων»
- «Ημερίδα αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,
04.03.2021»
- «Εκκίνηση της Τουριστικής Βιομηχανίας στην Ισπανία για το
2021 έγινε με 4,3 δις απώλειες»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
: www.veth.gov.gr .

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον
Καναδά, τον μήνα Φεβρουάριο 2021. Το εν λόγω Δελτίο έχει
αναρτηθεί
στην
διαδικτυακή
πύλη
«Agora»
(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/office/844 ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Βιομηχανικές Πολιτικές των Ομόσπονδων Πολιτειών
Gujarat και Tamil Nadu της Ινδίας
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα με έγγραφο που απέστειλε
στο ΒΕΘ μας ενημερώνει ότι
- η Κρατική Κυβέρνηση του Γκουτζαράτ (Gujarat) ανακοίνωσε
μια νέα Βιομηχανική Πολιτική 2020 (Διάρκεια: 7 Αυγούστου
2020 - 7 Αυγούστου 2025). Αντίγραφο της πολιτικής θα βρείτε
ΕΔΩ.
- η Κρατική Κυβέρνηση του Ταμίλ Ναντού (Tamil Nadu)
ανακοίνωσε μια νέα, πιο φιλική προς τους επενδυτές,
Βιομηχανική Πολιτική 2021. Αντίγραφο της πολιτικής θα βρείτε
ΕΔΩ.
Περισσότερες Πληροφορίες: Τηλ: +30 2107216227,
2107216481 , E-mail: mkt.athens@mea.gov.in .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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08/03/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΤΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΑ ΤΗΛ. 2310025278

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

132

09/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.
2313307195

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

141

09/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ

424 ΓΣΝΘ

139

09/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
2310381080

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ)
ΤΗΛ.

424 ΓΣΝΘ

138

10/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

144

10/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

164

10/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2313 307190

ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

179

10/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ
ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

133

11/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

147

11/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ)
ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

160

11/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΕΒΑΣ
& ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

185

11/03/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 95 ΑΔΤΕ ΤΗΛ.
2241055610

95 ΑΔΤΕ

161

12/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

145

12/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ

134

16/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

135

16/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

150

16/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 10 ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
163

16/03/2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΗΛ. 2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

177

16/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΗΛ. 2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

143

17/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΛΟΣΩΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

146

17/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

183

17/03/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ. 2313307190

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

189

17/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

190

17/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ , ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

191

17/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

192

17/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.
2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

142

18/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΚΡΙΑ ΓΑΝΤΙΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

162

18/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

165

18/03/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ ΚΑΙ ΜΑΦ ΤΗΛ 2313323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

136

19/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ)
ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

137

19/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

140

22/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ) ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ

155

23/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΕΩΝ) ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ

156

23/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

157

23/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

158

23/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

ΤΗΝ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
159

23/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ )
ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

166

23/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ)
ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

167

24/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΜΒΟΛΙΑ, ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΤΗΛ. 2310381080
24/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

154

24/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ)
ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

153

24/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ) ΤΗΛ. 2310381080
24/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

169

26/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

170

26/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΝΕΣΙΜΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

171

26/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ
ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ) ΤΗΛ. 2310381080

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

424 ΓΣΝΘ

172

26/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ / ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ)
ΤΗΛ.
2310381080
26/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

151

29/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)
ΤΗΛ. 2310381080

424ΓΣΝΘ

174

29/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

175

29/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ

176

29/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

182

29/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΘ

187

01/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΥΛΙΚΑ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ)
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ

180

05/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ LEO2 ΤΗΛ. 2103483145

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

168

152

173

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
181

05/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΜΑΤΩΝ LEO2 ΤΗΛ. 2103483145

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

148

6/4/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΜΠ Μ113 ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ
ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

149

6/4/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

186

06/04/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΤΗΛ. 2108705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

178

12/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΗΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΛ.2103483015

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

188

12/04/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΛ.
2313323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ




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.

