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ΒΕΘ: Μέτρα - κλειδιά για τη μετά κορωνοϊό
εποχή
Την ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων, που στο επίκεντρο
τους θα έχουν την πολύ μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές παρενέργειες που
έχει προκαλέσει στην οικονομία ο κορωνοϊός, έτσι ώστε να
επιστρέψουμε
σε
υψηλούς
ρυθμούς
ανάπτυξης
το
2021,επισημάνει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης.
«H Ελλάδα βίωσε μια βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση.
Έχοντας βγει στο ξέφωτο, κινδυνεύει εκ νέου να επιστρέψει στην
ύφεση, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα οικονομική
κρίση, της οποίας το βάθος και η διάρκεια εξαρτώνται από την
επιδημιολογική πορεία που θα έχει ο νέος κορωνοϊός διεθνώς»
αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραμμίζοντας πως «η
επόμενη μέρα του Covid-19 απαιτεί εμπεριστατωμένο και
εξειδικευμένο σχεδιασμό, με μεγαλύτερη ένταση στην
υλοποίηση ενός επενδυτικού σοκ. Η χώρα μας απέδειξε εν
μέσω της πανδημίας πως και μπορεί και σχέδιο διαθέτει. Ας
χρησιμοποιήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που
αποκτήσαμε, όντας μια από τις χώρες που χτυπήθηκε πολύ
λιγότερο από τον φονικό ιό, καθώς κυβέρνηση και πολίτες
απέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και στοχοθέτηση για μια
καλύτερη ημέρα».
Στο πλαίσιο αυτό, εν όψει και της σταδιακής άρσης των
περιοριστικών μέτρων, το ΒΕΘ προτείνει:
-Πρόγραμμα τόνωσης της ρευστότητας και ειδικά για τις πολύ
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με εγγυημένα από το
κράτος άτοκα δάνεια και επιδοτήσεις. Τα δάνεια προτείνεται να
είναι διάρκειας 10 ετών και στο ύψος του 40% του μέσου κύκλου
εργασιών των τριών τελευταίων χρήσεων. Η εν λόγω
ρευστότητα θα διασφαλίζει τη συνέχεια της δραστηριότητας της
επιχείρησης.
-Διαγραφή προσαυξήσεων σε πιθανές ρυθμίσεις προς το
δημόσιο και παράλληλα παροχή ασφαλιστικών, φορολογικών
ενημεροτήτων
για
την
απρόσκοπτη
συνέχιση
της
δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
-Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών
εργαλείων που υπάρχουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
-Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ ώστε μέσω των κονδυλίων του να
διατεθούν επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις με συγκεκριμένους
όρους. Δημιουργία προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ, τα οποία
θα στηρίζουν τις επιχειρήσεις στα επενδυτικά τους πλάνα, με
απλές διαδικασίες, ανοιχτές προθεσμίες, χωρίς απαιτήσεις
απόδειξης της ίδιας συμμετοχής με καταθετικά προϊόντα όπως
σήμερα.
-Παράταση των προγραμμάτων που ισχύουν, αλλά και
διαδικασία 10 ημερών για την αξιολόγηση και αποπληρωμή των
επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί, ή θα ενταχθούν σε
προγράμματα χρηματοδότησης. Η ιδία συμμετοχή να μπορεί να
καλυφθεί και από χαμηλότοκο δανεισμό με εγγύηση του
ελληνικού δημοσίου.
-Αξιοποίηση κονδυλίων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα προς όφελος των πολύ μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων για τη δημιουργία e-shops και την ενίσχυση του
ηλεκτρονικού εμπορίου.
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-Παράταση για τις μεταχρονολογημένες
επιταγές που θα λήξουν ενδεχομένως μετά τις 31 Μαΐου,
δηλαδή, μετά τη λήξη του διαστήματος που καλύπτει η νέα
ρύθμιση, (προέκυψε στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που
ελήφθησαν για τις επιχειρήσεις). Η ρύθμιση δίνει παράταση
75 ημερών στην πληρωμή επιταγών από τους εκδότες
τους.
-Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες για τις πολύ μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της παροχής υπηρεσιών.
-Απαλλαγή της εισφοράς του 0,60% του Ν. 128/75 για το
πρόγραμμα Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ σε συνδυασμό με την
προχρηματοδότηση εξαγωγών από τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα για αγορά πρώτων υλών, πρόταση, η οποία θα
μειώσει τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και θα δώσει
ρευστότητα με χαμηλότερο κόστος.
-Μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα Νομικά Πρόσωπα, που
σημειωτέον δεν είχαν συμπεριληφθεί στην περσινή μείωση
που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση και αφορούσε μόνο τα
φυσικά πρόσωπα.
-Πρόγραμμα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του πιο
κρίσιμου κλάδου της ελληνικής οικονομίας, του τουρισμού.
Με φορολογικές παρεμβάσεις (μείωση ΦΠΑ στην εστίαση
και του φόρου στη διαμονή) και επιδότηση ασφαλιστικών
εισφορών. Επιπλέον δραστική μείωση των ενσήμων που
απαιτούνται για τη χορήγηση στους εργαζόμενους του
κλάδου, του επιδόματος ανεργίας κατά τους χειμερινούς
μήνες.
Από την πλευρά τους, οι επιχειρηματίες του τουρισμού, θα
πρέπει να στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις επιλέγοντας
ελληνικά ποιοτικά προϊόντα (πχ. τρόφιμα), που αποτελούν
τον αδιάψευστο πρεσβευτή της χώρας μας.
-Αξιοποίηση της συνεπούς και πειθαρχημένης εικόνας που
έχει επιδείξει η Ελλάδα, λόγω των έγκαιρων μέτρων που
ελήφθησαν για την πρόληψη και αποφυγή διάδοσης του
Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί καμπάνια
προώθησης της χώρας μας, των επιχειρήσεων της, ειδικά
των εξαγωγικών μεταποιητικών, καθώς και των άριστων
ποιοτικά προϊόντων που παράγουν, με ιδιαίτερη αναφορά
στην ασφάλεια αυτών.
-Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας που ξεκίνησε
πρέπει να συνεχιστεί δίνοντας βαρύτητα και σε δράσεις
εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να
σχεδιαστούν εξειδικευμένες δράσεις ψηφιακών εκθέσεων
νέας γενιάς καθώς και ψηφιακού εξαγωγικού μάρκετινγκ
των επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν σε
όποιες
ηλεκτρονικές
πλατφόρμες
επιθυμούν,
είτε
δημιουργηθούν σε εθνικό επίπεδο, είτε λειτουργούν σε
διεθνές επίπεδο.
«Η πολιτεία σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς
θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και να
παρεμβαίνουν άμεσα με τη λήψη πρόσθετων μέτρων,
όποτε αυτά απαιτούνται» καταλήγει ο κ. Καπνοπώλης.

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στην
πληρωμή οφειλών Απριλίου
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Για τη διευκόλυνση των
πολιτών και των επιχειρήσεων που δικαιούνται την
έκπτωση 25% στην καταβολή των φορολογικών τους
υποχρεώσεων Μαρτίου και Απριλίου 2020, σύμφωνα με
όσα προβλέφθηκαν στη σχετική νομοθεσία και τις
υπουργικές αποφάσεις, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Κατόπιν παραλαβής των σχετικών αρχείων δικαιούχων
από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει την
πίστωση των πληρωμών των φορολογουμένων που
πραγματοποιήθηκαν για τις φορολογικές υποχρεώσεις
Μαρτίου 2020. Στις περιπτώσεις όπου, για τις
υποχρεώσεις Μαρτίου που υπόκεινται στην έκπτωση
25%, οι φορολογούμενοι κατέβαλαν, από τις 30 Μαρτίου
και μετά, εμπρόθεσμα, ποσό μεγαλύτερο του 75% της
οφειλής, το υπερβάλλον ποσό πιστώνεται αυτόματα στη
δόση Απριλίου. Συνεπώς, οι φορολογούμενοι αυτοί, για να
επωφεληθούν της έκπτωσης 25% της δόσης Απριλίου,
αρκεί να πληρώσουν εμπρόθεσμα το ποσό που βλέπουν
στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet,
μειωμένο κατά το 25% της αρχικής οφειλής (δηλ. πριν την
πίστωση του υπερβάλλοντος ποσού που καταβλήθηκε για
τη δόση Μαρτίου 2020). Παράδειγμα: Φορολογούμενος με
δόσεις ρυθμίσεων ποσού 1.000 € μηνών Μαρτίου και
Απριλίου 2020, πλήρωσε στις 31/03/2020, 1.000 € για τη
δόση Μαρτίου. Με το ποσό αυτό, εξοφλείται η δόση
Μαρτίου και το υπερβάλλον ποσό των 250 € (=1.000 € Χ
0,25) πιστώνεται στη δόση Απριλίου, δεδομένου ότι για
την εξόφληση του Μαρτίου, αρκούσε η καταβολή του 75%,
ποσού δηλαδή 750 € (1.000€ Χ 0,75). Ως προς τη δόση
Απριλίου 2020, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση
στο myTAXISnet εμφανίζεται ποσό 750€ (= 1.000€ –
250€), καθότι το υπερβάλλον ποσό (250€) που
καταβλήθηκε για τη δόση Μαρτίου, πιστώθηκε στη δόση
Απριλίου. Για την εξόφληση της δόσης Απριλίου πρέπει να
καταβληθεί το ποσό 500 €, δηλ. η διαφορά μεταξύ της
αρχικής οφειλής Μαρτίου (1.000€) μείον το υπερβάλλον
της δόσης Μαρτίου (250€), μείον την έκπτωση του 25%
στη δόση Απριλίου (=1.000€ Χ 0,25). Δείτε το σχετικό
Δελτίο
Τύπου
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/anakoinoseis/deltio-typoy-28042020 .

Ηλεκτρονικά πλέον η ασφαλιστική ενημερότητα 1.500.000 μη
μισθωτών ασφαλισμένων- Καταργούμε τη γραφειοκρατία
ετών
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση , 27.04.2020, το
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων υπέγραψε μαζί
με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κοινή Υπουργική
Απόφαση σύμφωνα με την οποία γίνονται ηλεκτρονικές μία
σειρά από υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού
e- ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο 1.5 εκατομμύριο
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και
αγρότες της χώρας. Συγκεκριμένα. δίνεται η δυνατότητα στους
παραπάνω να εκτελούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και χωρίς
επίσκεψη σε μονάδα του e-ΕΦΚΑ τις εξής 6 συναλλαγές:
1. Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης
για έναρξη στην ΑΑΔΕ
2.Χορήγηση Βεβαίωσης για Μεταβολή Δραστηριότητας
3. Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ
4. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
5. Υποβολή Απογραφικού Δελτίου για Αγρότες
6.Εκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Δήλωση Υπουργού Εργασίας &Κοινωνικών Υποθέσεων κ.
Γιάννη Βρούτση: «Υπογράψαμε με το συνάδελφό μου Υπουργό
Επικρατείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο
Πιερρακάκη μία σημαντική Υπουργική Απόφαση με την οποία
καταργούμε τη γραφειοκρατία μέσα από την ψηφιοποίηση μιας
σειράς υπηρεσιών που ανάγκαζαν για χρόνια τους
ασφαλισμένους σε αυτοπρόσωπη παρουσία και ταλαιπωρία.
Μαζί με τον Διοικητή και τα στελέχη του e- ΕΦΚΑ και της
ΗΔΙΚΑ ψηφιοποιούμε μία σειρά από υπηρεσίες του μεγαλύτερου
ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας με σημαντικότερη την
ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για όλους
τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους της χώρας. Το
συγκεκριμένο, μάλιστα, αποτελούσε ένα πάγιο και διαρκές αίτημα
των επιστημονικών φορέων της χώρας μας. Έτσι από την
επόμενη εβδομάδα
κανένας δεν θα χρειάζεται να πάει
αυτοπρόσωπα σε κατάστημα του e-ΕΦΚΑ και να περιμένει σε
ουρές για το αποδεικτικό της ασφαλιστικής του ενημερότητας. Θα
μπορεί να το έχει στο γραφείο του ανά πάσα στιγμή. Η κυβέρνηση
αθόρυβα, με σχέδιο, κάτω από τις οδηγίες του Πρωθυπουργού
καταπολεμάει καίρια τη γραφειοκρατία και λύνει χρόνια
προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη». Δείτε τη σχετική
Κ.Υ.Α.

Ενισχύεται το 11320 του ΟΑΕΔ για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω εταιρικής κοινωνικής
προσφοράς
Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και
τη μείωση του συγχρωτισμού στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), ο ΟΑΕΔ ολοκλήρωσε ταχύτατα τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται πλέον
ηλεκτρονικά. Νέες και καινοτόμες e-υπηρεσίες, όπως η έκδοση δελτίου ανεργίας και η αίτηση για επίδομα ανεργίας, καθώς και
νέα μέτρα στήριξης των ανέργων, έχουν μεγάλη αποδοχή, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού
τηλεφωνημάτων στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΕΔ - 11320 και αναπόφευκτα μεγαλύτερο χρόνο αναμονής.
Διαισθανόμενη
την
αναγκαιότητα
και
με
ισχυρό
αίσθημα
κοινωνικής
ευθύνης,
η εταιρεία
«Teleperformance Hellas» ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη των υπηρεσιών του 11320 και
προσέφερε δωρεάν τις υπηρεσίες 5 υπαλλήλων, που θα παρέχουν υποστήριξη για το χρονικό διάστημα των έκτακτων
αναγκών. Η νέα συνεργασία θα συνδράμει σημαντικά στην προσπάθεια των εργαζομένων του ΟΑΕΔ, να απαντούν έγκαιρα σε όλα
τα τηλεφωνήματα και όλες τις ερωτήσεις και να δίνουν πληροφορίες και διευκρινίσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Η υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 11320 (αστική χρονοχρέωση) λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες
08:30 έως 14:30, εκτός εορτών και αργιών.

Εισφορές Μαρτίου - Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια
Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές μηνός Μαρτίου 2020 των Αγροτών,
Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών. Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τρίτη, 05.05.2020.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.efka.gov.gr/el

Νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης, με
πλήρη επιδότηση επιτοκίου, από την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα

Υπουργείο Οικονομικών: Διεύρυνση των δικαιούχων
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και παράταση της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το από 27 Απριλίου 2020 Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Σε συνέχεια των
κυβερνητικών πρωτοβουλιών και στο πλαίσιο του σχεδιασμού του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για άμεση και ουσιαστική
στήριξη και ενίσχυση της χρηματοδοτικής ρευστότητας των
επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία Covid-19, η
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ξεκινάει να διαθέτει από την Τρίτη
28 Απριλίου 2020, το νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων
κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου. Με εξαιρετικά σύντομες
διαδικασίες, οι τράπεζες θα προχωρήσουν στη χορήγηση δανείων
κεφαλαίου κίνησης προς τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε
αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της
πανδημίας Covid-19 και οι οποίες διαθέτουν έναν από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.
Το επιτόκιο αυτών των δανείων θα επιδοτείται κατά 100% για τα
δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με βασική προϋπόθεση για την
επιδότηση επιτοκίου να είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας
τουλάχιστον κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας επιδότησης του
δανείου. Οι αιτήσεις για το νέο δανειοδοτικό προϊόν, προς τις
Τράπεζες, ξεκινούν 28.04.2020, μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) . Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις
προϋποθέσεις λήψης αυτού, καθώς και τη διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να
επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας. http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx .
Πληροφορίες
για
το
Πρόγραμμα
στο
σύνδεσμο:
https://mcusercontent.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78/files/fe2
a23ff-ee17-452f-9f4e2bef7a431f8b/ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΑΤ_FINAL_27042020_1_.pdf

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
1587/Β/25-4-2020)
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUd
Wr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVv3U4LPcASlceJInJ4
8_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qd
b8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQk7q7d
W3fR5ohAecQT5W7IWsjbbJSktnzmxQlElIFak
,
η
υπουργική απόφαση με την οποία επεκτείνεται η
χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Αφορά σε
ιδιοκτήτες
ατομικών
επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και
των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε
επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων (Ο.Ε.),
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), περιορισμένης ευθύνης εταιρειών
(Ε.Π.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ),
εκτός των ανωνύμων εταιρειών, που πλήττονται από την
εξάπλωση του κορονοϊού και δεν απασχολούν
εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20)
εργαζόμενους, έναντι πέντε (5) που προβλεπόταν μέχρι
σήμερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του
υπουργείου Οικονομικών. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου
του
Υπουργείου
Οικονομικών
στο
σύνδεσμο:
https://www.minfin.gr/documents/20182/9976964/26-42020+++ΔΤ_Παράταση_αιτήσεων_αποζημίωσης_ειδικού
_σκοπού.pdf/4627ad34-2dc5-45cf-b52a-ebef4ed97b4f

Υ.Α. 40286/2020 Τροποποίηση της πρόσκλησης για την
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 1560/23.04.2020 η με Αριθμ.
40286/22.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη με θέμα: Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 37674/10.4.2020 (Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του ιού COVID-19». Μπορείτε να δείτε την εν λόγω
απόφαση
δημοσιευμένη
σε
ΦΕΚ
στο
σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZu
ndtvSoClrL8oegNlWStPL_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZ
nsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYD8qGrQWgqO6Y2K2U4E9cBkekE_sB9X6EDGQFr9Yis. (ΠΗΓΗ: Forin.gr).

Παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των δελτίων
ανεργίας που λήγουν έως και τις 10 Μαΐου 2020
Μένουμε σπίτι! Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον
περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ
αποφάσισε την παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των
δελτίων ανεργίας που λήγουν έως και τις 10 Μαΐου 2020, μέσω
του
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος
του
Οργανισμού. Είχε προηγηθεί η αυτόματη ανανέωση όλων των
δελτίων ανεργίας που θα έληγαν στο χρονικό διάστημα από 18
Μαρτίου έως και 30 Απριλίου 2020. Με αυτό τον τρόπο, οι
εγγεγραμμένοι άνεργοι που υποχρεούνται να ανανεώσουν το
δελτίο ανεργίας τους κατά το παραπάνω διάστημα, δεν χρειάζεται
να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ανανέωσης.

ΚΥΑ για την παράταση της δυνατότητας για εξ
αποστάσεως εργασίας και της άδειας ειδικού
σκοπού
Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Οικονομικών, με θέμα την
παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών
μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού ως προς την
οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του
άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του», (Α' 55). Συγκεκριμένα, προβλέπονται η παράταση
αναστολής υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το
Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας και η παράταση
δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας έως τις 31 Μαΐου, καθώς και η
παράταση της άδειας ειδικού σκοπού έως τις 10 Μαΐου.
Δείτε την ΚΥΑ όπως αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» στο
σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/f/min_erky.
(ΠΗΓΗ:
EBEA e-Newsletter|28.4.2020).

Παρατείνεται η υποβολή της αναλυτικής περιοδικής
δήλωσης μισθολογικής περιόδου Μαρτίου
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
παρατείνει, έως τις 15 Μαΐου 2020, την προθεσμία
υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση
αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσειςεργοδότες, των οποίων είτε είχε ανασταλεί η
επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής
είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει Κωδικού Αριθμού
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κύριας δραστηριότητας ή
δευτερεύουσας, όπως ορίζονται από το υπουργείο
Οικονομικών.

Τροπολογία
για
τη
ρύθμιση
θεμάτων
Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας, μελών Διοικητικών και Εποπτικών
Συμβουλίων Προμηθευτικών Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών,
Επιμελητηρίων και επενδυτικών σχεδίων.

Παράταση προθεσμιών είσπραξης του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και
λοιπών επιβαρύνσεων στα έτοιμα προς κατανάλωση
αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα

Τροπολογία κατατέθηκε στο σ/ν Κύρωση της από 30.3.2020
Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 75) για τη
ρύθμιση θεμάτων Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μελών
Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων Προμηθευτικών
Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών, Επιμελητηρίων και επενδυτικών
σχεδίων. Αναλυτικότερα με την υπόψη τροπολογία, αρμοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προβλέπονται τα
ακόλουθα:
1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων: Αίρεται
ο περιορισμός σχετικά με το ποσοστό του προσωπικού (μόνιμου
και Ιδαχ) που δύναται να αποσπαστεί από το Δημόσιο ή νομικά
πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή
ανεξάρτητες αρχές στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε και
στις άμεσες θυγατρικές της {σήμερα δεν μπορεί να υπερβεί το
δεκαπέντε τοια εκατό (15%) του συνολικού προσωπικού της εν
λόγω Εταιρείας ή της άμεσης θυγατρικής της}.. Διευρύνεται ο
σκοπός λειτουργίας της, στηρίζοντας εφεξής το σύνολο των
επιχειρησεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, αντί
αποκλειστικά τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 651/2014, που ισχύει σήμερα. (άρθρα 1 και 2).
2.
Παρατείνεται, για δύο (2) μήνες, από την ημερομηνία
λήξης της, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα μέχρι
τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, η θητεία των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών
συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών.
Η ανωτέρω θητεία έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την
έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. και μέχρι την έναρξη
ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων, ή αναμένεται να λήξει το
αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2020, λόγω των έκτακτων μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID- 19. (άρθρο 3).
3.
Ορίζεται ότι, η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των υπό εκκαθάριση Αστικών Εταιρειών των
Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
(Κ.Ε.Ε.) στα οικεία Επιμελητήρια ή την Κ.Ε.Ε., σε
προσωποπαγείς θέσεις, λαμβάνεται υπόψη, τόσο για τη
ιιισθολογική όσο και για τη βαθμολογική του κατάταξη.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 7.5.2019 (ημερομηνία
δημοσίευσης του ν.4610/2019 με τις διατάξεις του οποίου
τέθηκαν σε λύση και εκκαθάριση οι προαναφερόμενες Αστικές
Εταιρείες). (άρθρο 4).
4. Παρέχεται, σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, η
δυνατότητα αύξησης, με υ.α. μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του
οικείου Επιμελητηρίου, κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες (ήτοι 7,5%
αντί 5% επί των ετήσιων τακτικών εσόδων), του συνολικού
ποσού που το οικείο Επιμελητήριο μπορεί να διαθέτει ετησίως για
επιχορηγήσεις με σκοπό αποκλειστικά, την παροχή κάθε μορφή
δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο. (άρθρο 5).
5.
Επιτρέπεται εφεξής η υπαγωγή, σε άλλο καθεστώς
ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων "ήσσονος σημασίας" (de
minimis), επενδυτικών σχεδίων, που ενισχύονται δυνάμει του
v.4399/2016, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση των
ενισχύσεων του εν λόγω καθεστώτος με τις ενισχύσεις άλλων
καθεστώτων, για τις ίδιες επικέξιμες δαπάνες, δεν οδηγεί σε
υπέρβαση της έντασης ή των ποσών ενίσχυσης, που ορίζονται
στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.), στους Κανονισμούς
"ήσσονος σημασίας" (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ανάλογη εφαρμογή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων
προβλέπεται και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και
3908/2011. (άρθρο 6).
Δείτε το κείμενο της τροπολογίας και των συνοδευτικών εκθέσεων
στο
σύνδεσμο:
https://www.eforologia.gr/attachments/anthi_2020/trop_11254852.pdf (ΠΗΓΗ:
e-forologia.gr)

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου
Οικονομικών: Mε σχετική τροπολογία -προσθήκη στο
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της
από30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες
διατάξεις”(Α ́75)»,που ψηφίστηκε στις 24.04.2020 από
τη Βουλή των Ελλήνων ,και ειδικότερα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 αυτής, «Παράταση προθεσμιών είσπραξης
του ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης
αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων», παρατείνεται
η
προθεσμία είσπραξης από τις τελωνειακές αρχές του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α)
και
των
λοιπών
επιβαρύνσεων, που αναλογούν στα
έτοιμα προς
κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα
προϊόντα. Με την ανωτέρω ρύθμιση ελήφθη μέριμνα
για
τη
στήριξη
των
επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και
εμπορίας αλκοολούχων ποτών, λαμβανομένων υπόψη
των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά
,λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19.Ειδικότερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου,
παρατείνεται η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών
επιβαρύνσεων που αναλογούν στα έτοιμα προς
κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα
προϊόντα (όπως ουίσκι , μπύρα κρασί κ.λπ.), μέχρι και τις
κατωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες:(α) 25 Ιουνίου 2020,
για προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής
τον μήνα Μάρτιο του 2020.(β) 25 Ιουλίου 2020, για
προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον
μήνα Απρίλιο 2020. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου στο
σύνδεσμο:
https://www.minfin.gr/documents/20182/9976964/24-42020+++%CE%94%CE%A4_%CE%A0%CE%B1%CF%8
1%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE
%B5%CE%AF%CF%83%CF%80%CF%81%CE%B1%CE
%BE%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%A6%CE%9A_%
CE%A6%CE%A0%CE%91_%CE%B1%CE%BB%CE%B
A%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF
%87%CF%89%CE%BD_240420.pdf/b2f883c6-44d34c9b-b871-ef5df0b7e1be

Ζήτηση συνεργασίας από Βελγική Εταιρεία
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
(ΟΕΥ) της Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες μας
ενημερώνει ότι , η εταιρεία Buddy Buddy ενδιαφέρεται για
την αγορά organic peanuts (οργανικά φυστίκια) από την
Ελλάδα. Η εταιρία διαθέτει κατάστημα σε κεντρικό σημείο
των Βρυξελλών. Τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα
παρακάτω: Julien GAUCHEROT, Owner & Manager,
Signature.jpg, Email: hello@buddybuddy.bio , Mobil
phone: +32 476 95 83 75, Web: www.buddybuddy.bio ,
www.instagram.com/buddybuddy , BUDDY BUDDY srl,
Rue des Drapiers 10, B-1050 Brussels. Πληροφορίες για
τα προιόντα που εμπορεύεται η εταιρεία υπάρχουν στην
ιστοσελίδα.
Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επικοινωνήσουν απευθείας ή μέσω του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της
Πρεσβείας
της
Ελλάδας
στις
Βρυξέλλες
(http://agora.mfa.gr/) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr.

Μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας για τις επιχειρήσεις που
επαναλειτουργούν
Yπό αυστηρά μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας, για
εργαζόμενους και πελάτες ξεκινά η επαναλειτουργία της αγοράς.
Όσον αφορά στην τήρηση των αποστάσεων στις επιχειρήσεις
που θα επαναλειτουργήσουν αυτά έχουν ως εξής: Στις
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έως 20 τ.μ. 4 άτομα, από 20 τ.μ. 100 τ.μ. 4 άτομα + 1 άτομο / 10 τ.μ. και άνω των 100 τ.μ. 12
άτομα + 1/ 15 τ.μ. Όσον αφορά στη ρύθμιση του ωραρίου
λειτουργίας των επιχειρήσεων η έναρξη τους μεταφέρεται στις
10.00 π.μ. με διευρυμένο ωράριο κατά περίπτωση, τήρηση
αποστάσεων 2 μέτρων ανά άτομο, χρήση μάσκας για προσωπικό
και πελάτες, ενώ συνιστάται μη χρήση ανελκυστήρων, αλλά
εφόσον είναι αναγκαία τότε επιτρέπεται χρήση του 40% των
προβλεπόμενων ατόμων, ενώ αν το κατάστημα έχει κυλιόμενες
δεν επιτρέπεται στους πελάτες η χρήση του ανελκυστήρα
(λεπτομέρειες αναφέρονται στο Σχέδιο Επανεκκίνησης της
οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο μπορείτε να δείτε στο
σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/04/Covid-19-ΥΠΑΝ-FINAL-1.pdf ).

Διεθνείς B2B διαδικτυακές συναντήσεις με θέμα «Καινοτομία
στο περιβάλλον, την Ενέργεια και την Κυκλική Οικονομία»
Διεθνείς B2B διαδικτυακές συναντήσεις με θέμα «Καινοτομία στο
περιβάλλον, την Ενέργεια και την Κυκλική Οικονομία»
θα
πραγματοποιηθούν στις 4-5 Μαΐου 2020, αποτελώντας μοναδική
ευκαιρία για επιχειρήσεις από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για
επαφές με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό.Συγκεκριμένα, +
υγρών αποβλήτων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο σύνδεσμο:
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/ . Οι
τηλε-συναντήσεις συνδιοργανώνονται από το ΕΚΤ, το οποίο ως
συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει
καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να
αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βαρβάρα Βασιλάκη,
Σύμβουλο Καινοτομίας, ΕΚΤ στο vasilaki@ekt.gr. Μάθετε
περισσότερα:
Δηλώστε
συμμετοχή
στο
σύνδεσμο:
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
.
(ΠΗΓΗ: https://www.een.gr /)

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις
των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα
με εντολή δημόσιας αρχής και σε πληττόμενες από την
επιδημία του κορονοϊού επιχειρήσεις
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και με αφορμή τον μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που
αφορούν τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας
για την αντιμετώπιση και των περιορισμό της διάδοσης του
κορονοϊού, και ειδικότερα την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε
επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής ή
συμπεριλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ του Υπουργείου
Οικονομικών, έχει αποσταλεί στο ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης
της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο : "Αναστολή
συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί
η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και σε
πληττόμενες από την επιδημία του κορονοϊού επιχειρήσεις ". Στο
κείμενο, παρουσιάζεται το περιεχόμενο των Πράξεων
Νομοθετικού Περιεχομένου και των υπουργικών αποφάσεων που
ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες για το έκτακτο μέτρο της αναστολής
συμβάσεων εργασίας λόγω του covid-19. Το Κείμενο έχει
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr στη
διαδρομή΅Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις - Αναστολή συμβάσεων
εργασίας σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και σε
πληττόμενες από την επιδημία του κορονοϊού επιχειρήσεις.

Η 1η εβδομάδα του Μαΐου (4-8 Μαΐου), κηρύσσεται
Εβδομάδα Αιμοδοσίας, Αγάπης και Αλληλεγγύης από
το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη
Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Δήμου Πυλαίας
– Χορτιάτη, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και της
σχετικής οδηγίας προς τους πολίτες να αποφεύγουν να
προσεγγίζουν τα νοσοκομεία προκειμένου να αποφευχθεί η
μετάδοση του έχουν ελαττωθεί σημαντικά τα αποθέματα
αίματος της χώρας μας.Στο πλαίσιο αυτό η Αντιδημαρχία
Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & Παιδείας
του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη προχωράει σε συνεργασία με
το ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» στην πραγματοποίηση
εβδομάδας έκτακτης εθελοντικής αιμοδοσίας σε όλες τις
δημοτικές ενότητες του Δήμου από 4 έως 8 Μαΐου 2020.Η
1η εβδομάδα του Μαΐου, κηρύσσεται Εβδομάδα
Αιμοδοσίας, Αγάπης και Αλληλεγγύης. Την εβδομάδα αυτή
θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
- Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00π.μ. - 19:00μ.μ. στο
ΚΑΠΗ της Δ.Κ.Φιλύρου
- Τρίτη 5 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00π.μ. - 19:00μ.μ. στο
ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου(και για τους κατοίκους της
Εξοχής)
- Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00π.μ. - 19:00μ.μ. στο
Α" ΚΑΠΗ της Δ.Ε. Πυλαίας
- Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00π.μ. - 19:00μ.μ. στην
αίθουσα «Λ. Φωκίδη» στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος
της Δ.Ε. Πανοράματος
- Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00π.μ. - 19:00μ.μ.
στην αίθουσα «I.Μανωλεδάκης» της Δ.Κ. Χορτιάτη
Σχετικά με τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα
προβλεπόμενα και επιβεβλημένα μέτρα για την ασφάλεια
και προστασία των αιμοδοτών και όλων των εμπλεκόμενων
στελεχών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Εθνικού
Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) ενώ στους χώρους στους
οποίους θα πραγματοποιηθεί η αιμοδοσία θα προηγηθεί
απολύμανση από ειδικά συνεργεία. Σύμφωνα, δε, με τους
κανόνες που όρισε το νοσοκομείο, η προσέλευση των
εθελοντών αιμοδοτών στα σημεία αιμοδοσίας θα γίνεται με
ελεγχόμενη ροή ενώ στους χώρους θα τηρείται η
προβλεπόμενη απόσταση ανά αιμοδότη. Η αιμοδοσία είναι
πράξη αγάπης, αλτρουισμού και απόδειξη κοινωνικής
ευαισθησίας. Σας περιμένουμε όλους, μεμονωμένους
παλιούς και νέους εθελοντές αιμοδότες, μέλη συλλόγων (τα
οποία θα έχουν τη δυνατότητα να αιμοδοτήσουν για τον
σύλλογο τους) και όσοι θέλουν να αιμοδοτήσουν για
κάποιον ασθενή προκειμένου να στηρίξουμε αυτές τις
δύσκολες στιγμές τους συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη για αίμα. Η αιμοδοσία αυτή αποτελεί την αρχή μιας
σταθερής συνεργασίας με το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» η
οποία σε βάθος χρόνου θα δύναται να καλύπτει την ανάγκη
σε αίμα για κάθε δημότη μας.
Ο Δήμος απευθύνει έκκληση σε όλους τους δημότες να
στηρίξουν την προσπάθεια αυτή αφιερώνοντας λίγο από
τον χρόνο τους για να χαρίσουν αυτό το πολύτιμο αγαθό σε
όσους το έχουν ανάγκη. Για την ενημερωτική επιστολή σε
pdf
πατήστε
στο
σύνδεσμο:
https://mcusercontent.com/ce9ef58d018f161e0d30fd247/file
s/d4a1cf73-f7c5-4aad-ae195a92558b4740/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ.pdf

Δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη
υποστήριξη
της
επαγγελματικής
&
κοινωνικής
δραστηριότητας για τον αποτελεσματικό περιορισμό της
πανδημίας.
Δείτε στον ιστότοπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληλοφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) τη Δωρεάν
παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη υποστήριξη της
επαγγελματικής & κοινωνικής δραστηριότητας για τον
αποτελεσματικό
περιορισμό
της
πανδημίας:
http://www.sepe.gr/gr/content/coronavirus/

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:
Έκτακτο
ενημερωτικό δελτίο (COVID-19) ,No17 με θέμα: Περιοριστικά
μέτρα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για το τριήμερο
της Πρωτομαγιάς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων
στην Ισπανία.
- έγγραφο με θέμα: Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού
στον κλάδο της ισπανικής
κλωστοϋφαντουργίας.
- έγγραφο με θέμα: Ιστορικά Υψηλά Εξαγωγών στην Ισπανία το
Φεβρουάριο 2020.
- έγγραφο με θέμα: Διαβίβαση έρευνας αγοράς για την ισπανική
αυτοκινητοβιομηχανία.
- έγγραφο με θέμα: Η προετοιμασία των ισπανικών ζυθοποιιών για
την επαναλειτουργία του τομέα εστίασης.
- έγγραφο με θέμα: Διαβίβαση ενημερωτικού σημειώματος για το
σχέδιο αποκλιμάκωσης της Ισπανικής
κυβέρνησης από την πανδημία του κορωνοϊού. Επανεκκίνηση της
οικονομίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ) Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Σύμφωνα με το Διάταγμα και το άρθρο 29 του νόμου για το
εμπόριο, τα εμπορεύματα που μεταφέρονται πρέπει να
συνοδεύονται από άδειες που σχετίζονται άμεσα με τη
συγκεκριμένη μεταφορά, Οι άδειες αυτές πρέπει να
περιλαμβάνουν: τον αριθμό και την ημερομηνία της άδειας, την
εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ και τον αριθμό
εγγραφής της εταιρείας ή του αγροκτήματος (BPG) ή τον αριθμό
από το σχετικό μητρώο του αποστολέα, του παραλήπτη και του
μεταφορέα (εάν υπάρχει), την τοποθεσία και τη διεύθυνση της
εγκατάστασης από και προς την οποία βρίσκονται τα αγαθά
παράδοση, τα ονόματα του αποστολέα και του παραλήπτη, την
επωνυμία των εμπορευμάτων και την ποσότητα.
Το ειδικό καθεστώς αφορά τον τρόπο ελέγχου ταυτότητας των
εμπορευμάτων. Σύμφωνα με αυτό, ο αποστολέας, ο παραλήπτης
και ο μεταφορέας (εάν υπάρχει) επιτρέπεται να καθορίσουν τον
τρόπο ελέγχου ταυτότητας με συμφωνία.
Το διάταγμα τέθηκε σε ισχύ στις 14 Απριλίου 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email:
ecocom-belgrade@mfa.gr.
(ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter,
27.04.2020)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται ανά
χώρα κατά της εξάπλωσης και του αντίκτυπου του κοροναϊού
Μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται ανά χώρα κατά της εξάπλωσης
και του αντίκτυπου του κοροναϊού. Δείτε συνημμένο αρχείο με τα
μέτρα
ανά
χώρα
(Αγγλικά).
file:///C:/Users/delichatsios/Desktop/ΥΛΙΚΟ%20ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/coro
novirus-policy-measures-6-april_en_1_F1559354348.pdf . (ΠΗΓΗ:
https://ec.europa.eu/ )

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1047438 ΕΞ 2020/27 Απριλίου
2020/ ΑΔΑ:ΨΒΩΖΑ6ΜΠ3Ζ-Ζ4Λ.
Θέμα:
«ΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Κοινοποίηση
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/568.». Για
περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο : 210 6987 4425,
Fax
:
210
6987
459
E-Mail
:
dtd@2001.syzefxis.gov.gr , Url : www.aade.gr . Η
εγκύκλιος αναρτήθηκε και Εκτελεστικός Κανονισμός
αναρτήθηκαν
στην
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
:
www.veth.gov.gr,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ.: E 2059/15 Απριλίου 2020/
ΑΔΑ:Ψ49Ξ46ΜΠ3Ζ-2ΔΛ .
Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020
(ΦΕΚ 798 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα
«Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019
Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β΄) ‘’Καθορισμός
των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της
διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο
χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές,
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά
νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του
τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού ’’».
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο : 210 6987
410-421, Fax : 210 6987 408, E-Mail : finexcis@otenet.gr
,
Url : www.aade.gr . Η απόφαση και το ΦΕΚ
αναρτήθηκαν
στην
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
:
www.veth.gov.gr,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1047847 ΕΞ
2020/28.04.2020/ΑΔΑ: ΨΙΨΚ46ΜΠ3Ζ-ΠΟ8.
Θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εξόφληση
τιμολογίων αγοράς πετρελαίου κίνησης με τη χρήση
τραπεζικού μέσου πληρωμής από βιομηχανικές,
βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και
ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.». Για
περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο : 210 6987 410421, Fax : 210 6987 408, E-Mail : finexcis@otenet.gr ,
Url : www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε
στην
ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,
Αργία της Πρωτομαγιάς
Βάσει νόμου, η Πρωτομαγιά έχει κηρυχθεί υποχρεωτική
αργία με το άρθρο 14 του Ν. 4468/2017 κι ως εκ τούτου
ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα για μία υποχρεωτική αργία
για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Ο καθορισμός
λοιπόν, της Πρωτομαγιάς ως υποχρεωτικής αργίας
σημαίνει ότι κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς, εκτός των
επιχειρήσεων που επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις
Κυριακές και αργίες, απαγορεύεται η απασχόληση των
εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι
επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές θα πρέπει να
καταβάλλουν στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο,
κανονικά το ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.
Όσοι αμείβονται με μισθό θα πάρουν κανονικά τον μισθό
τους, χωρίς περικοπή. Εργαζόμενοι που αμείβονται με
ημερομίσθιο και θα δουλέψουν την Πρωτομαγιά,
δικαιούνται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο
ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% που θα
υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες
απασχοληθούν.

Enterprise Greece: Σειρά δράσεων για την στήριξη των
επιχειρήσεων
Δίπλα στους Έλληνες εξαγωγείς βρίσκεται ο Οργανισμός Enterprise
Greece, σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς, για να τους
υποστηρίξει εν μέσω πανδημίας. Όπως αναφέρεται σε Δελτίο
Τύπου του Οργανισμού στις 29 Απριλίου 2020 | Σειρά δράσεων για
την στήριξη και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των
επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την προώθηση των
ελληνικών εξαγωγών και την υποστήριξη των υπαρχουσών
επενδύσεων εν μέσω πανδημίας, υλοποιεί ο Οργανισμός Enterprise
Greece, συμβάλλοντας έτσι στην εθνική προσπάθεια για την
αντιμετώπιση της κρίσης.
Ο Οργανισμός Enterprise Greece,
συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης,
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ενημερώνονται
έγκαιρα για θέματα που τους ενδιαφέρουν και για την κατάσταση
που επικρατεί στις χώρες που εξάγουν ή συνδιαλέγονται.
Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με
όλους τους διεθνείς και εθνικούς φορείς ώστε να παρακολουθεί από
κοντά τις επιπτώσεις στις ελληνικές ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό,
εστίασε και εστιάζει στις εξής πρωτοβουλίες σχετικά με την
αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID -19 :
• Επικοινωνιακή διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας στις
ελληνικές εξαγωγές
• Υποστήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την πανδημία.
• Συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης, σε
κάθε επίπεδο για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των
επιχειρήσεων σε θέματα που προκύπτουν από την πανδημία και
εμπίπτουν στους τομείς δράσης του Οργανισμού.
• Συνεργασία με Ομόλογους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για
διερεύνηση και καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης που
δημιούργησε η πανδημία.
Ο Οργανισμός έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των
επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιµα µέτρα οικονοµικής στήριξης
που έχει αναλάβει η κυβέρνηση προκειµένου να µετριάσει τον
αντίκτυπο της πανδηµίας στην εθνική οικονοµία. Παράλληλα, σε
πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία στα μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης με τίτλο "Support Greek Exports", που έχει ως σκοπό τη
στήριξη των κλάδων, των προϊόντων και των υπηρεσιών που
πλήττονται περισσότερο.
Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα
Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, παρέχει
αδιάλειπτη και έγκυρη ενημέρωση στις ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις για τις αλλαγές που συμβαίνουν λόγω COVID-19 στις
αγορές που εξάγουν. Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
https://www.enterprisegreece.gov.gr/covid-19-countries-map μέσω
news feed, αλλά και διαδραστικού χάρτη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να βρει πληροφορίες σχετικά με ταξιδιωτικούς περιορισμούς
(είσοδο-έξοδο επισκεπτών, ημέρες καραντίνας, ακυρώσεις πτήσεων
από/προς συγκεκριμένη χώρα-περιοχή), εμπορικούς περιορισμούς
(απαγόρευση σε εισαγωγές-εξαγωγές προϊόντων), πληροφορίες για
ελλείψεις / ζήτηση συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων και γενική
ενημέρωση για προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία στο
διεθνές εμπόριο και στην επιχειρηματικότητα.
Η δημιουργία νέων προωθητικών εργαλείων όπως promotional
product flipbook, FDI testimonials, δωρεάν σεμινάρια μέσω
webinars κλπ., βρίσκονται στην άμεση προτεραιότητα του
Οργανισμού, καθώς επείγει ο εμπλουτισμός και η αντικατάσταση
κάποιων παραδοσιακών εργαλείων προώθησης προϊόντων και
υπηρεσιών με άλλα ψηφιακά.
Στο ίδιο πλαίσιο εντατικοποιείται η συνεργασία με Ομόλογους
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς με στόχο την ανταλλαγή πρακτικών και
την από κοινού διερεύνηση και καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης
της κρίσης. Σημειώνεται ότι ο Enterprise Greece, κάνει και ο ίδιος
πράξη την εργασία εξ αποστάσεως, παρέχοντας όμως αδιαλείπτως
την πλήρη γκάμα των υπηρεσιών του.
Enterprise Greece: Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο
αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την
προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά
εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας. Περισσότερες
Πληροφορίες για συντάκτες: ENTERPRISE GREECE | 210
3355705, d.katsimani@eg.gov.gr .
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Πόλη: Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη
Γερμανία
Πληροφορίες: Site: https://www.helexpo.gr/el
6TH SEREXPO 2020
Πόλη: Σέρρες
Ημερομηνία: 23-27 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες,
Πολιτισμός, Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία,
Κτηνοτροφία
Πληροφορίες:
Site:,
http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα,
εκτυπώσεις, logistics. Πληροφορίες: Site:
www.syskevasia-expo.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα. Ημερομηνία:
2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια,
ανακύκλωση. Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr ,
τηλ: 2108056209, fax: 2108956209, e-mail:
info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
HEALTH LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: Site: www.chem-ecolink.gr , τηλ:
2108056209,
fax:
2108956209,
e-mail:
info3ek@otenet.gr
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020 . Εκθέματα: Παγκόσμια
Έκθεση Θεματικού Τουρισμού-Γαστρονομίας και Οίνου.
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/, τηλ: 211 012 9575
MEAT & GRILL DAYS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις
πρώτες ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr
DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Νοεμβρίου 2020
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
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6/5/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606
11/5/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.
2313 317546
12/6/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2019 -2020
ΤΗΛ. 2313 300520
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ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

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.

