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ΒΕΘ: Να συμπεριληφθούν όλοι οι ΚΑΔ
στα μέτρα της κυβέρνησης
Να συμπεριληφθούν στα μέτρα στήριξης όλοι οι Κωδικοί
Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των μεταποιητικών και
παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων που ανήκουν στο
δυναμικό των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ζητά το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του
προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται καθημερινά
αντιμέτωπες με το φάσμα της ανασφάλειας καθώς ακόμη
και αυτές που παραμένουν ανοικτές, μέρα με τη μέρα
καταγράφουν μειωμένους έως μηδενικούς τζίρους, διότι
επιχειρήσεις που συνεργάζονταν μαζί τους είτε έχουν
κλείσει με κυβερνητική απόφαση, είτε υπολειτουργούν με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει ζήτηση από αυτές»
αναφέρεται στην επιστολή του ΒΕΘ που απεστάλη και
στους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.
«Πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι επιχειρήσεις που
ασκούν ομοειδείς δραστηριότητες, με τον ίδιο ΚΑΔ,
παρουσιάζουν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα, λόγω
κυρίως της ποικιλομορφίας του πελατολογίου τους (π.χ.
επιχείρηση παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων, η
οποία εφοδιάζει super market λειτουργεί σχεδόν
κανονικά, ενώ ομοειδής επιχείρηση, που τροφοδοτεί
καταστήματα εστίασης ή ξενοδοχεία που έκλεισαν, έχει
υποστεί καταστροφικές συνέπειες).
Στο πλαίσιο αυτό αιτούμαστε στους ΚΑΔ, που
ανακοινώθηκαν πως πλήττονται από τον φονικό ιό, να
συμπεριληφθούν και όλες οι μεταποιητικές και παροχής
υπηρεσιών επιχειρήσεις, που ανήκουν στο δυναμικό των
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων της χώρας, προκειμένου να
ενταχθούν στα μέτρα στήριξης. Η μείωση του τζίρου των
επιχειρήσεων μπορεί να καταδειχθεί με πολλούς
τρόπους.
Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες βροχής επιστολών από
επιχειρήσεις μέλη μας, που κάνουν λόγο για τεράστιες
απώλειες τζίρου και παράλληλα επισημαίνουν την ανάγκη
διατήρησης των θέσεων εργασίας» επισημαίνεται στην
επιστολή.
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Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
με θέαμα : «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης».
Α

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 /20.03.3020 η Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου με θέαμα : «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». Δείτε το σχετικό ΦΕΚ
στο
σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZ
undtvSoClrL8fyrqmVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYt
MQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluVnRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEan
M_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK .

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αρ 915 τεύχος δεύτερο) της 17ης
Μαρτίου 2020 η επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αρ 915 τεύχος δεύτερο) της 17ης
Μαρτίου 2020
η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17.03 με
θέμα : Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας,
για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Στην
απόφαση αναφέρονται οι ΚΑΔ των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις
οποίες επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας. Το σχετικό ΦΕΚ μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZ
undtvSoClrL8n1A4wuB4Mo55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBz
LCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18k
AEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K-td6SIuaCPbgUOGSTw9EMjHGYgxyORMU0b6yNvi5K66IWqM8C
c

«Διαισθανόμαστε πλήρως την πρωτοφανή κατάσταση
που βιώνουμε, όμως θα πρέπει η μικρομεσαία
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τους ΚΑΔ που υπάγονται στην παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και ΦΠΑ
επιχειρηματικότητα, που είχε αρχίσει να βρίσκει το
βηματισμό της μετά από μια δεκαετή κρίση, να στηριχτεί.
Διευκρινίσεις δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αφορμή ερωτήματα λογιστών - φοροτεχνικών, ελευθέρων
Η λαίλαπα που δημιουργεί η πανδημία, όσον αφορά την
επαγγελματιών και επιχειρήσεων σχετικά με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που υπάγονται στην παράταση
οικονομία, έχει τα χαρακτηριστικά ενός μαραθωνίου. Ας
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και ΦΠΑ. Η ΑΑΔΕ με σχετική ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι πρόκειται για τους ΚΑΔ, οι οποίοι
προσπαθήσουμε να τον ολοκληρώσουμε όλοι» καταλήγει
ήταν κύριοι και ενεργοί στις 20 Μαρτίου 2020 και ότι οποιαδήποτε μεταβολή σε ΚΑΔ μετά τις 20 Μαρτίου 2020, για προγενέστερο
η επιστολή.
χρονικό διάστημα, δεν λαμβάνεται υπόψη για την υπαγωγή στα μέτρα στήριξης..Δείτε την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ στο σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/ATT04878.pdf .Δείτε τον πίνακα με τους ΚΑΔ που υπάγονται στα μέτρα στήριξης για
τον κορονοϊό στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/ATT04878.pdf .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης
του COVID-19 (κορωνοϊου) και για την προστασία της υγείας των εργαζομένων αλλά και των μελών του, ενημερώνει ότι
από την Τρίτη 17/03/2020 όλες οι συναλλαγές θα γίνονται ηλεκτρονικά ή και τηλεφωνικά.
Μόνο απολύτως έκτακτες περιπτώσεις θα εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία και κατόπιν ραντεβού.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και, κατόπιν συνεννόησης, να αποστείλετε με email
τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ.: 2310277733, 2310241668 & E-mail: director@veth.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ.: 2310267464, 2310241668 & Ε-mail: info@veth.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Τηλ.: 2310272502, 2310241158, 2310277500 & E-mail: mit@veth.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ- ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τηλ.: 2310241383, 2310241668 & E-mail: sme-industry@veth.gov.gr

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Τέλη ΓΕΜΗ: https://services.businessportal.gr/
Συνδρομές Επιμελητηρίου: https://echamber.veth.gov.gr/eChamber/login.php

Η
Ελληνική
Ένωση
Τραπεζών
ενημερώνει
τους
συναλλασσόμενους για την αύξηση του ορίου των ανέπαφων
συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ
Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, στο πλαίσιο της διαρκούς συνδρομής
τους για τον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, αυξάνουν από
τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου και έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 το όριο
των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση
ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, έναντι 25 ευρώ που ίσχυε μέχρι
σήμερα.
Στα ATMs οι αναλήψεις μετρητών έως €400
Σειρά περιορισμών στις συναλλαγές επιβάλει η ΕΕΤ. Δεν θα
δέχονται τα γκισέ πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας.
Διαδικτυακά και στα ΑΤΜs οι ενημερώσεις βιβλιαρίων. Αναλήψεις
μετρητών ως €400 και καταθέσεις ως €1.000 μόνο στα ATMs. Η
Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημερώνει τους συναλλασσόμενους
για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα
τραπεζικά καταστήματα από σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου, μετά την
επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της
κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα, δεν θα
πραγματοποιούνται στα καταστήματα με φυσική παρουσία οι
ακόλουθες συναλλαγές:
1. Αναλήψεις μετρητών έως €400 πραγματοποιούνται
αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.
2. Καταθέσεις μετρητών έως €1.000 πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ
με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.
3. Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση,
τηλεφωνία,
συνδρομητική
τηλεόραση,
ασφάλειες,
κ.λπ)
εξοφλούνται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ και στα
Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS). Στο Δίκτυο Καταστημάτων
δεν θα εξυπηρετούνται πληρωμές λογαριασμών με χρήση
μετρητών στο ταμείο.
4. Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων)
πραγματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ.
Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα γίνονται στο Δίκτυο
Καταστημάτων.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αξιοποιήστε τη χρεωστική
κάρτα της τράπεζάς σας και τους κωδικούς πρόσβασης στην
ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας συνεργασίας σας,
συμπληρώνει η ΕΕΤ.

Μεταχρονολογημένες επιταγές: Αντιμετώπιση του
ζητήματος από το Υπουργείο Οικονομικών
Σύμφωνα με το από 27.03.2020 Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Οικονομικών Αντιμετώπιση του ζητήματος
των μεταχρονολογημένων επιταγών και διεύρυνση των
μέτρων στήριξης και σε επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας και πλήττονται από την
εξάπλωση του κορονοϊού. Η Κυβέρνηση συνεχίζει την
υλοποίηση των μέτρων για την ουσιαστική στήριξη της
ελληνικής οικονομίας.Το Υπουργείο Οικονομικών
ανακοινώνει ότι, μετά από διαβούλευση με φορείς της
αγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών, που έγινε από τον Υφυπουργό
Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θόδωρο Σκυλακάκη,
κατέληξε στις ακόλουθες ρυθμίσεις για το θέμα των
μεταχρονολογημένων
επιταγών,
οι
οποίες
θα
περιληφθούν σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που
θα εκδοθεί εντός της ημέρας.Το βασικό στοιχείο των
σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών που
αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων
και
επιχειρήσεων
που
θα
ενταχθούν
στους
πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες: Δείτε
περισσότερα
στο
:
https://www.taxheaven.gr/news/48054/metaxronologhme
nes-epitages-antimetwpish-toy-zhthmatos-apo-to-yp-oik

Στην
πλατφόρμα
του
υπουργείο
Εργασίας
supportemployees.yeka.gr θα κάνουν την αίτηση οι
εργαζόμενοι για το επίδομα των 800 ευρώ
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εργαζόμενοι για το επίδομα των 800 ευρώ στο πλαίσιο
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εξάπλωσης του κορονοϊου και το προσωρινό λουκέτο
που έχει επιβληθεί με κρατική απόφαση σε χιλιάδες
επιχειρήσεις.

Υπουργείο Οικονομικών : οι 100 νέοι κωδικοί αριθμοί
δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εντάσσονται στα μέτρα
στήριξής τους
100 νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι
επιχειρήσεις και ο εργαζόμενοι των οποίων εντάσσονται στα
μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού,
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνοντας ότι
από την ερχόμενη εβδομάδα θα διευρυνθεί σημαντικά το
πλαίσιο προστασίας. Ειδικότερα το υπουργείο ανακοίνωσε
την
επικαιροποιημένη
λίστα
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-kodikoi-arithmoidrasteriotetas-kad-ton-kladon-pou-plettontai-apo-tenexaplose-tou-koronoiou-epikairopoiemene-lista?inheritRedirect=true&redirect=%2F
στην
οποία
περιλαμβάνονται τόσο οι ΚΑΔ που είχαν ήδη ενταχθεί στα
μέτρα όσο και αυτοί που εντάσσονται από σήμερα.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ (με
κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι κατηγορίες που
προστίθενται)
https://www.minfin.gr/documents/20182/9976964/240320_%
CE%94%CE%A4_%CE%9A%CE%91%CE%94_%CF%80%
CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%84%
CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9+%
Σε
λειτουργία το GOV.GR – Έκδοση πιστοποιητικών
CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%
από
την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου
CF%82.pdf/a52de850-38fe-4b31-8b80-7551d4adc3fc
Εξουσιοδοτήσεις,
υπεύθυνες
δηλώσεις
και
συνταγογραφήσεις θα μπορούν πλέον να γίνουν από το
κινητό ή τον υπολογιστή μας, χωρίς μετακινήσεις και περιττή
γραφειοκρατία, καθώς από το πρωί του Σαββάτου τέθηκε σε
δοκιμαστική λειτουργία η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου
που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
www.gov.gr
.
Η
ενεργοποίηση
της
πλατφόρμας
επισπεύστηκε κατά δύο μήνες λόγω των έκτακτων συνθηκών
και περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες που έως τώρα
απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή αστυνομικό
τμήμα. Το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών
(503) που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε
υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα
ενσωματώνεται στην πλατφόρμα.
Δημοσιεύτηκαν οι υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τις
αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και τα ενοίκια
Υπογράφτηκαν και αναρτήθηκαν οι δύο υπουργικές
αποφάσεις με τα σχετικά έντυπα του Υπουργείου Εργασίας
& Κοινωνικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού στους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και αφορούν:
Α) Τη διαδικασία για την αποζημίωση ειδικού σκοπού για
τους εργαζομένους ύψους 800 ευρώ (ΦΕΚ 993/Β/23-32020)
https://mcusercontent.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78/fil
es/199fd84c-badb-4a2e-b717480001027fbf/%CE%A6%CE%95%CE%9A_993.pdf
Β) Την στήριξη εργαζόμενων-επιχειρήσεων μέσα από την
μείωση των μισθωμάτων (κύριας κατοικίας- επαγγελματικά)
(ΦΕΚ 994/Β/23-3-2020)
Γ) Τη διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις-εργοδότες,
βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,
ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού
COVID-19, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας
αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου
του προσωπικού τους (ΦΕΚ 994/Β/23-3-2020) (Πηγή: EBEA
e-Newsletter|25-26.3.20)

Η απόφαση για αναστολή οφειλών στην εφορία - Υπό
προϋποθέσεις στα μέτρα και με δευτερεύοντα ΚΑΔ
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1043/τεύχος δεύτερο/26.03.2020 οι
αποφάσεις : Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από
20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με
την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης. 2 Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και
του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
επιχειρήσεων. 3 Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄)
και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
επιχειρήσεων. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ στο σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xou
ZundtvSoClrL8-11WGLkYj8a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJ
qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbqPwIQ7te_LDxxFJlg
Qqctir5vzu985ywIWMbflzyQk
Έκτακτη ρύθμιση θεμάτων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού
βάρους μέχρι 4 τόνων για μεταφορά προϊόντων
τροφοδοσίας
Με την από 24/03/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών : Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID – 19 και για να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες ανάγκες
μεταφορών προϊόντων
για παράδοση στο σπίτι, φορτηγά
αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων, η άδεια των οποίων
έχει χορηγηθεί για μεταφορά προϊόντων τροφοδοσίας και τα
οποία έχουν τοποθετήσει ψυκτικό μηχάνημα, μπορούν να
κυκλοφορούν μέχρι 30/04/2020 χωρίς να έχουν δηλώσει την
υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εξυπακούεται ότι
μετά την παραπάνω ημερομηνία, οι κάτοχοι των αυτοκινήτων
αυτών είναι υποχρεωμένοι να μονιμοποιήσουν την υπόψη
μετατροπή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών .

Πολύ νωρίτερα φέτος η προπληρωμή επιδομάτων, ειδικής
παροχής προστασίας μητρότητας και Δώρου Πάσχα
Στο πλαίσιο των μέτρων για την άμεση στήριξη του εργατικού
δυναμικού της χώρας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού
αποφάσισε να προπληρωθούν πολύ νωρίτερα φέτος τα τακτικά
επιδόματα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα
ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, η ειδική παροχή προστασίας
μητρότητας και το Δώρο Πάσχα.
Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 θα ξεκινήσει η
προπληρωμή:
•
Των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, επιδομάτων
μακροχρονίως ανέργων και των βοηθημάτων ανεργίας
αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά
καταβάλλονται από 31.03.2020 μέχρι και 03.05.2020.
•
Των
«δώρων»
Πάσχα
2020
στους
τακτικά
επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής
παροχής προστασίας της μητρότητας.
Η προπληρωμή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας
κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και
δεν απαιτείται καμία ενέργεια από αυτούς.

Εκπαίδευση E-learning Παν.Πειραιώς από το σπίτι
Η μεγάλη ταχύτητα εξέλιξης και εξειδίκευσης της γνώσης σήμερα επιβάλει τη Δια Βίου Μάθηση. Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και
επαγγελματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
είναι σχεδιασμένο να καλύψει πλήρως τις σημερινές αυξημένες πρακτικές απαιτήσεις του εργαζόμενου, του φοιτητή και των
επιχειρήσεων, παρέχοντας στους συμμετέχοντες την ευελιξία να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν
ελεύθερο
χρόνο.
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://elearning.xrh.unipi.gr/ekpaideusi-exapostaseos/?utm_source=newsletter_16_10_2018&amp;utm_campaign=seminaria_elearning&amp;utm_medium=email

ΟΑΕΔ - Παράταση στις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, Αναδρομικότητα αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο
ανέργων και τακτικής επιδότησης ανεργίας Μόνο με
ραντεβού η εξυπηρέτηση πολιτών – Μένουμε Σπίτι!
Στο πλαίσιο της αποφυγής εξάπλωσης του κορωνοϊού και για τη
δραστική μείωση του συγχρωτισμού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ
σήμερα αποφάσισε τα εξής μέτρα:
•
Την παράταση όλων των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών
συναλλαγών έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.
Υπενθυμίζεται πως από τις 11 Μαρτίου όλες οι προαιρετικές
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
του
ΟΑΕΔ
μετατράπηκαν
σε
υποχρεωτικές. Με αυτό το μετρό, οι συναλλασσόμενοι μπορούν
να λαμβάνουν τις παροχές (όπως το επίδομα μακροχρόνια
ανέργων, το ειδικό εποχικό επίδομα, κ.λπ.) καθώς και τις
βεβαιώσεις (χρόνου ανεργίας, λήψης επιδόματος ανεργίας, κ.λπ.)
αποκλειστικά και μόνο με την υποβολή αίτησης με ηλεκτρονικό
τρόπο, μειώνοντας σημαντικά τον συγχρωτισμό στις υπηρεσίες.
•
Την αναδρομική ισχύ της εγγραφής στο μητρώο ανέργων
και των αιτήσεων τακτικής επιδότησης ανεργίας από την ημέρα
που υποβάλλεται το ηλεκτρονικό αίτημα για ραντεβού.
Υπενθυμίζεται πως από τις 16 Μαρτίου 2020, η διαδικασία
εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και η αίτηση για
το τακτικό επίδομα ανεργίας γίνονται μόνο με προγραμματισμένα
ραντεβού στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ανά
την επικράτεια. Με αυτό το μέτρο, οποιαδήποτε καθυστέρηση στον
προγραμματισμό των ραντεβού δεν πρόκειται να επηρεάσει τις
παροχές που δικαιούνται οι ωφελούμενοι.
Επιπλέον, υπενθυμίζονται τα παρακάτω μέτρα που έχει λάβει η
Διοίκηση στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της
ταυτόχρονης εξασφάλισης της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των
πολιτών και της άσκησης των δικαιωμάτων τους:
1.
Ανανεώνονται αυτόματα όλα τα δελτία ανεργίας που
λήγουν έως και τις 5 Απριλίου 2020 και συνεπώς οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι που υποχρεούνται να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας
τους κατά το παραπάνω διάστημα, δεν χρειάζεται να
προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ανανέωσης.
2.
Η εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του ΟΑΕΔ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς
πρόσβασης του TAXISnet, δίνοντας έτσι άμεσα πρόσβαση σε
όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη απόκτησης
κωδικού πρόσβασης από τον ΟΑΕΔ και καθιστώντας μη αναγκαία
την επίσκεψη στα ΚΠΑ2.
3.
Όλες οι συνεντεύξεις ανέργων με εργασιακούς
συμβούλους διεξάγονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και όχι
με αυτοπρόσωπη παρουσία. Οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
ενημερώνουν όλους τους ανέργους που έχουν ραντεβού, ώστε να
μην προσέλθουν στα ΚΠΑ2.
4.
Οι επιδοτούμενοι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα
τακτικής ανεργίας μπορούν να δηλώνουν την παρουσία τους
στέλνοντας email στο ΚΠΑ2 της περιοχής τους, καθώς δεν
απαιτείται πλέον η φυσική τους παρουσία.
5.
Ισχύει πλήρης παράταση κάθε είδους προθεσμιών των
προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης (νέων
θέσεων εργασίας, διατήρησης θέσεων εργασίας, νέας
επιχειρηματικότητας, προεργασίας, ειδικών προγραμμάτων, κλπ.),
μέχρι νεωτέρας. Η παράταση είναι καθολική και περιλαμβάνει
αιτήσεις υπαγωγής, υποβολή δικαιολογητικών, υποδείξεις,
προσλήψεις ωφελουμένων, κλπ.
6.
Οι άνεργοι δεν χρειάζεται να προσέρχονται στα ΚΠΑ2
εντός του 6ημερου μετά τη λύση της εργασιακής τους σχέσης,
αρκεί να προσέλθουν έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020. Η
τακτική επιδότηση των ανέργων που υποβάλουν αίτηση έως την
Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 θα ξεκινάει αναδρομικά από την 7η
ημέρα μετά την ημερομηνία απόλυσής τους ανεξάρτητα από την
ημερομηνία της αίτησης.
Για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πατήστε στο
σύνδεσμο: http://www.oaed.gr/e-yperesies .
Για να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΠΑ2 πατήστε στο
σύνδεσμο: http://www.oaed.gr/email .
Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ΚΠΑ2 πατήστε στο σύνδεσμο:
http://www.oaed.gr/phonesoaed .
Καλέστε
στο 11320 (αστική χρονοχρέωση) Δευτέρα έως
Παρασκευή 8:30 έως 14:30.

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και κατάρτιση στις εκπαιδευτικές δομές
του ΟΑΕΔ
Ανταποκρινόμενη στις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η
χώρα μας, η Διοίκηση του Οργανισμού προχωρά στην
ενεργοποίηση νέων και καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων,
που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία στις 49
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας και στα 29
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του
Οργανισμού, που βρίσκονται σε αναστολή εκπαιδευτικής
λειτουργίας από τις 11 Μαρτίου 2020 εξ αιτίας του
κορωνοϊού. Με σκοπό να διατηρηθεί η επικοινωνία των
μαθητών και σπουδαστών με τους εκπαιδευτικούς, αλλά
και η επαφή τους με την διδακτέα ύλη κατά την περίοδο
των έκτακτων μέτρων, η Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εξασφάλισε πρόσβαση σε
ψηφιακά εργαλεία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, που θα
τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα. Με την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία όλων
– εκπαιδευτικού προσωπικού, μαθητών, σπουδαστών και
Διοίκησης – αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλλει σημαντικά
στη συνέχιση των διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης
στις ΕΠΑ.Σ. και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ αντιστοίχως.

Το ΕΕΔΕΓΕ υποστηρίζει επιχειρήσεις μέσα από το
info@eedege.gr , τη σελίδα του στο Facebook και την
τηλεφωνική γραμμή 21 22 54 54 54
Σε αυτή τη δύσκολη για όλους εποχή, αναδύεται όλο και
πιο έντονα η ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και των
επαγγελματιών που πλήττονται από τις οικονομικές
επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Το Εθνικό
Επιμελητηριακό
Δίκτυο
Ελληνίδων
Γυναικών
Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), ανταποκρινόμενο σε πλήθος
αιτημάτων από επιχειρήσεις και αυτοαπασχολουμένους
που ζητούν διευκρινήσεις σχετικά με τα μέτρα που
ανακοινώνονται, εγκαινιάζει μια τηλεφωνική γραμμή
υποστήριξης (helpdesk), για παροχή βοήθειας, καταγραφή
και απάντηση των ερωτημάτων. Το ΕΕΔΕΓΕ, πιστό στο
στόχο του για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, θα
βρίσκεται δίπλα, όχι μόνο, στις 250.000 γυναίκες
επιχειρηματίες, από τα Επιμελητήρια όλης της χώρας,
αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες, παρέχοντας
στήριξη και καθοδήγηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Μπορείτε να αποστείλετε τα αιτήματα σας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@eedege.gr ή με μήνυμα στη
σελίδα του ΕΕΔΕΓΕ στο Facebook. Η τηλεφωνική γραμμή
υποστήριξης επιχειρήσεων 21 22 54 54 54 θα λειτουργεί
Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Διευκόλυνση πληρωμών μισθοδοσίας μέσω
Συστήματος της ΕΑΠ, εξαιτίας του κορωνοϊού

του

Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
διαδικασίας μισθοδοσίας, εξαιτίας της επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη αναγκαίων μέτρων
καταβολής των πάσης φύσεως αμοιβών και λοιπών
απολαβών μέσω του συστήματος πληρωμής της Ενιαίας
Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) λόγω της εμφάνισης του
Κορωνοϊού COVID-19 και μετά τη δημοσίευση της ΠΝΠ
της 20/3/2020, οι ενταγμένοι φορείς υποχρεούνται να
προβούν ανά περίπτωση στις ενέργειες των οδηγιών που
έχουν
αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΑΠ
https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/pliromeseispraxeis/eap στην ενότητα «Έκτακτα μέτρα για τον
περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19» και
την υλοποίηση μέρους των οριζόμενων σε αυτές μέσω της
νέας εφαρμογής που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών
Συστημάτων
Δημόσιας
Διοίκησης
(ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ "Χρήσιμες ερωτήσεις/απαντήσεις για την άδεια
ειδικού σκοπού".
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων
και Ανέργων και με αφορμή τα έκτακτα και προσωρινά
μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό διάδοσης του νέου κορονοϊού και την
ενίσχυση των πληττόμενων εργαζομένων και τους
προβληματισμούς που προέκυψαν από την εφαρμογή
τους, σας
αποστέλλουμε κείμενο
πληροφόρησης
της
ενότητας «Εργασιακά
Θέματα» με
τίτλο "Χρήσιμες
ερωτήσεις/απαντήσεις για την άδεια ειδικού σκοπού". Στο
ειδικά διαμορφωμένο αυτό κείμενο δίνονται, μεταξύ άλλων, με
τη μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων πληροφορίες και
διευκρινίσεις σχετικά με τους δικαιούχους της άδειας ειδικού
σκοπού και τον τρόπο χορήγησής της. Σας επισυνάπτουμε
επίσης τις φόρμες επικοινωνίας για πιθανή υποβολή εκ
μέρους σας ερωτημάτων, διευκρινίζοντάς σας ότι για τη
διευκόλυνση όλων μας, είναι αναγκαίο η διατύπωση των
ερωτημάτων να γίνεται κάθε φορά μέσω της φόρμας
επικοινωνίας. Το κείμενο πληροφόρησης και τα έντυπα
(ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ) (ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ) έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr στη
διαδρομή – Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
"Χρήσιμες ερωτήσεις/απαντήσεις για την άδεια ειδικού
σκοπού".

Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
«Κοινοποίηση Του
υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1039003
ΕΞ2020/19.03.2020
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2020/402 με θέμα : Εξαγωγή Εξοπλισμού Ατομικής
Προστασίας
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ2020 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ:
129226.03.2020
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , email: dtd@2001.syzefxis.gov.gr
site: 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
«Κοινοποίηση Της
υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1039876
ΕΞ2020/26.03.2020
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΕΕ)
2020/403
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
COVID-19
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1039876 2020/26.03.2020.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , email: dtd@2001.syzefxis.gov.gr
site: www.aade.gr
. Η
εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr

Επιχειρηματικά Νέα

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:
- έγγραφο με θέμα: COVID – 19 : Απαγόρευση κυκλοφορίας
από τις 21:00 μ.μ. έως τις 06:00 π.μ. από 22.03.2020 και για
κάθε ημέρα στη Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας.
- έγγραφο με θέμα : Πρόσθετα μέτρα και αποφάσεις της
Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, κατά την 28η σύνοδο
στις 25.3.2020, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της
πανδημίας του κορωνοϊού.
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:
- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΡΥΝΟΥΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ
ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
MOBILE
WORLD
CONGRESS (ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,24-27.02.2020)
- Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΏΝ
ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, 27.03.2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es73) ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

11th International Investment Conference ‘’Sarajevo
Business Forum 2020’’ (Σεράγεβο, 20-22/04/2020)
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών ,σε συνέχεια σχετικής ρηματικής διακοίνωσης της
Πρεσβείας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Αθήνα, μας γνωρίζει
ότι διοργανώνεται στο Σεράγεβο, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, από
τις 20 έως τις 22 Απριλίου 2020, η 11th International
Investment Conference ‘’Sarajevo Business Forum 2020’’
Διεθνής Επενδυτική Διάσκεψη. Η εν λόγω Διάσκεψη
συνδιοργανώνεται από τη Διεθνή Τράπεζα της Βοσνίας (BBI),
την Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα (IDB) και άλλους διεθνείς
φορείς με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της
Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Στόχοι της Διάσκεψης, η οποία
διοργανώνεται επί 11 συναπτά έτη, αποτελούν η προσέλκυση
επενδυτών, θεσμικών funds και επαγγελματιών από όλον τον
κόσμο, η προβολή των επενδυτικών προοπτικών στις αγορές
της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και των γειτονικών χωρών, καθώς
και η σύσφιξη της συνεργασίας μεταξύ των επενδυτικών
φορέων μέσω της διεξαγωγής συναντήσεων B2B. Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης
https://www.sarajevobusinessforum.com .

Διεθνές Συνέδριο για τις Μολυσματικές Νόσους 18-28 Ιουλίου 2020
Αυτό το καλοκαίρι στο συνεδριακό κέντρο NW Washington DC από τις 18 Ιουλίου έως τις 28 Ιουλίου 2020, θα πραγματοποιηθεί το
Διεθνές Συνέδριο για τις Μολυσματικές Νόσους.
Η διάσκεψη αυτή διοργανώνεται από τη Διεθνή Εταιρεία για τις Λοιμώξεις (ISID) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(WHO).
Σημειώστε ότι η εγγραφή για αυτή τη διάσκεψη είναι απολύτως ΔΩΡΕΑΝ και οι αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα σε μια ΔΩΡΕΑΝ
θεώρηση διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών από την Οργανωτική Επιτροπή. Αυτό θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, τη διατροφή, τα
εισιτήρια Round Trip Air και για τις δύο εκδηλώσεις κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.icidreid2020.org/ και στο email: lcd.tank@gmail.com.

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)

EXPO CORFU 2020
Πόλη: Νέο Λιμάνι Κέρκυρας
Ημερομηνία: : : 25-27 Απριλίου 2020 (ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟ 14-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)
Εκθέματα: τρόφιμα-Πoτά- Επαγγελματικός, Ξενοδοχειακός
Εξοπλισμός
Πληροφορίες: email: info@exantasgreece.com site:
www.exantasgreece.com tel: 6932362875 – 6937077682
Facebook: EXPO CORFU 2020

6 SEREXPO 2020
Πόλη: Σέρρες
Ημερομηνία: 23-27 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Πολιτισμός,
Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία, Κτηνοτροφία
Πληροφορίες: Site:, http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp

ATHENS HALF MARATHON & SPORTS SHOW
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο HELLEXPO MAROUSSI, Αθήνα
Ημερομηνία: : 19-21 Μαρτίου 2020
Εκθέματα: Αθλητισμός, Fitness, διατροφή, υγεία και τουρισμό
Πληροφορίες: Site: https://be-best.gr/events/athens-halfmarathon-sports-show-2020/

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

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

1 ΈΚΘΕΣΗ « YACHTING VOLOS: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ»
Πόλη: Βόλος
Ημερομηνία: 14-17 Μαίου
Εκθέματα: Ιστιοπλοΐα
Πληροφορίες: Site: https://yachtingandgastronomyvolos.com/
, τηλ:2110129575
FOOD EXPO 2020
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: : 16-17-18 Μαΐου 2020 (ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ)
Εκθέματα: Τρόφιμα - ποτά
Πληροφορίες: Site: www.foodexpo.gr
η

TH

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

20 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020»
Πόλη: Ιωάννινα – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ημερομηνία: 20-24 Μαΐου . Εκθέματα: Γενική, Τοπικά
Προιόντα
Πληροφορίες: Site: http://kyklos-ektheseis.gr/ Τηλ.: 26510
37114 Fax: 26510 37119
Κιν: 6944107862 , email: kyklosek@otenet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801

ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής. Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/

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

η

4 Διεθνής Έκθεση VERDE. TEC
Πόλη: M.E.C Παιανίας
Ημερομηνία: : 29-31 Μαίου 2020 ( μετά από μετάθεση
ημερομηνίας)
Εκθέματα: Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Site: www.verde-tec.gr

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

DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr

DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.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

FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 07- 09 Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

2/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», ΤΗΛ.2310 381080
2/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ»,
ΤΗΛ.2310
381080
2/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΘΗΚΩΝ», ΤΗΛ.2310 381080
2/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ»,
ΤΗΛ.2310 381080
3/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ»,
ΤΗΛ.2310
381080
3/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», ΤΗΛ.2310 381080
3/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΚΑΡΦΙΩΝ
ΚΑΙ
ΠΛΑΚΩΝ», ΤΗΛ.2310 381080
3/04/2020,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ», ΤΗΛ.2310 381080
7/04/2020,
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,
ΤΗΛ.2313 320537
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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.

