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Taxisnet: «Άνοιξε» η δυνατότητα συμψηφισμού ΦΠΑ με
άλλους φόρους ή ρυθμίσεις οφειλών

Επανέναρξη επιτόπιων
ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ

Tα ποσά του ΦΠΑ τα οποία οι φορολογούμενοι μπορούν να
συμψηψίσουν με άλλους φόρους ή δόσεις ρυθμίσεων τους
επόμενους μήνες εμφανίστηκαν στον λογαριασμό τους στο
Taxisnet στην κατηγορία προσωποποιημένη πληροφόρηση. Τα
ποσά αυτά αφορούν το 25% του ΦΠΑ (Μαρτίου ή πρώτου
τριμήνου 2020 για διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία
αντίστοιχα) τον οποίο επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενοι εξόφλησαν εμπρόθεσμα έως τις 30
Απριλίου. Προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί συμψηφισμός
είναι οι φορολογούμενοι να δηλώσουν μέσω e-mail στην
αρμόδια ΔΟΥ, τη βούλησή τους για αυτόν, όπως προβλέπεται
και στην εγκύκλιο Ε. 2056/2020.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ ενημερώνει τους
ενδιαφερομένους ότι οι επιτόπιες επαληθεύσεις για τις Δράσεις
ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω της
πανδημίας COVID19, ξεκινούν και πάλι από τον Ενδιάμεσο
Φορέα του Προγράμματος και τις κατά τόπους Περιφερειακές
Μονάδες. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι έχουν λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από
την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης
του SARS-CoV-2 (αερισμός χώρου, τήρηση αποστάσεων
ασφαλείας, χρήση μάσκας, ύπαρξη αντισηπτικού υγρού κλπ),
ενώ συστήνεται η παρουσία έως δύο το πολύ εκπροσώπων της
επιχείρησης κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τις
κατά τόπους Περιφερειακές Μονάδες στο σύνδεσμο:
https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoi .

8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την
ένταξη επιπλέον διακοσίων σαράντα τεσσάρων (244)
επιχειρηματικών
σχεδίων
συνολικού
προϋπολογισμού
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 18.263.890,37 ευρώ. Η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 242.116.941,26 ευρώ. Δείτε το
σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200603_8_trop_apo
f_ent_erg_ant.pdf

επαληθεύσεων

στις

Δράσεις

Κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2168B/04.06.2020 η Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
34781 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19. Δείτε το σχετκό ΦΕΚ στο σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/06/%CE%A6%CE%95%CE%9A-2168.pdf

Οδηγός της ΑΑΔΕ για την ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση
των 24-48 δόσεων
11η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ
με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»
Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς
Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του
ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον επτά (7)
επιχειρηματικών
σχεδίων
συνολικού
προϋπολογισμού
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 293.930,00 ευρώ. Η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 41.259.298,59 ευρώ. Δείτε τη
σχετική
Απόφαση
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200601_11h_trop_a
pof_ent_Epix_Exw.pdf .

Οδηγό με όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για την
ένταξη των φορολογούμενων στην νέα πάγια ρύθμιση των 24 48 δόσεων προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους
εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ).
Σημειώνεται ότι σήμερα οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα
να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 24 δόσεις εφόσον πρόκειται
για τακτικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ) και
σε 48 μηνιαίες δόσεις για έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς).
Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές οι οποίες κατά την
01/11/2019 δεν τελούσαν σε ρύθμιση, αλλά είχαν υπαχθεί
προγενέστερα στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων και
αυτή χάθηκε ή είχαν υπαχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση μετά
την 1η Νοεμβρίου 2019 την οποία όμως έχασαν. Περισσότερες
πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/aitisirythmisis-ofeilon .

Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Απόφαση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 13637 ΕΞ 2020/01.06.2020 (ΦΕΚ 2160/04.06.2020 τεύχος B’): Ένταξη της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) - Καθορισμός εντύπου διοικητικής διαδικασίας. Δείτε τη σχετική απόφαση σε ΦΕΚ.

Διαβούλευση
Τεχνικών
Προδιαγραφών
λαμπτήρων τεχνολογίας LED – Κατηγορίας
Ε27, Ε14 και TUBE T8 και T5
η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων μας γνωρίζει ότι προτίθεται να
διενεργήσει άμεσα ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας
– Πλαίσιο για την προμήθεια λαμπτήρων
τεχνολογίας LED για την κάλυψη αναγκών φορέων
του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση
Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών έχει
εκπονήσει τεχνικές προδιαγραφές και διενεργεί
δημόσια διαβούλευση αυτών για την υποβολή
σχολίων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία
συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής
ανταγωνισμός . Η υποβολή σχολίων επί των
τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή έως τις
28/6/2020 στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ,
πεδίο «Διαβουλεύσεις»). Σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον διάλογο,
υποβάλλοντας παρατηρήσεις και προτάσεις.

EBRD - Δωρεάν διάθεση διαδικτυακού κόμβου
μάθησης σε Μμε για την αντιμετώπιση της
κρίσης
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελήτηριο
Αθηνών κάνει γνωστό, στα μέλη του και σε όλους
τους ενδιαφερόμενους, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στο
πλαίσιο υποστήριξης δεκάδων χιλιάδων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME),
οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση
της πανδημίας του κορωνοϊού, δημιούργησε ένα
διαδικτυακό κόμβο μάθησης διαχείρισης κρίσεων, ο
οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για τις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται, τώρα
περισσότερο από ποτέ, πρακτική βοήθεια στην
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 28 Μαΐου 2020,
ταυτόχρονα σε τριάντα οικονομίες στις οποίες
δραστηριοποιείται η EBRD και μπορείτε να
επισκεφτείτε το διαδικτυακό κόμβο μάθησης στο
www.ebrdknowhowacademy.com
και
να
παρακολουθήσετε τη πρώτη ενότητα σχετικά με
τους Πελάτες και Προμηθευτές. Διατίθεται εξ
ολοκλήρου δωρεάν προς όλους και είναι διαθέσιμο
στα Αγγλικά, Αραβικά, Ρωσικά, Ουκρανικά και
Τουρκικά.
Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει πέντε ενότητες οι
οποίες θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα σταδιακά:
•
Πελάτες και Προμηθευτές,
•
Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής
Διαχείρισης,
•
Χρηματοδότηση της Επιχείρησής σας,
•
Ανθρώπινο
Δυναμικό:
το
βασικό
περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης σας
•
Προκλήσεις Διοίκησης και Ηγεσίας.
Ο διαδικτυακός κόμβος μάθησης «Μάθε πώς να…
εν μέσω κρίσης» προσφέρει διαδραστική
εκπαίδευση,
βίντεο
από
κλαδικούς
εμπειρογνώμονες και ζωτικές πληροφορίες σχετικά
με διαθέσιμους πόρους για MME, πόροι οι οποίοι
παρέχονται από κυβερνήσεις και τοπικές τράπεζες
και θα είναι συγκεκριμένοι για κάθε χώρα.
Το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό της
πλατφόρμας θα διευρύνεται και θα αναπτύσσεται
συνεχώς κατά τους επόμενους μήνες, με τις
εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων ΕΥ και PwC να
είναι ανάμεσα στους οργανισμούς που θα
παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στο πρόγραμμα.

Υπουργική Απόφαση Α. 1135/2020/ΦΕΚ 2219Β/10.6.2020 :
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για
τον μήνα Ιούνιο 2020.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2219Β/10.6.2020 η απόφαση Α. 1135/2020 του
Υπ.οικονομικών με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες
επιχειρήσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ
στο σύνδεσμο:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSo
ClrL8k3ljSXX_pldp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk
8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUAp5bqpcqcVtwo5UtwePvbKO6hzu1cC3M77ZYIF9TS

Διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΕΘ για την εποχή μετά την Καραντίνα
Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα "Αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες
λόγω Covid 19" διοργανώνει το ΕΕΘ, με πρωτοβουλία της Επιτροπής
Δημοσίων Σχέσεων τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα.
Η εκδήλωση έχει σα στόχο να παρέχει στα μέλη του ΕΕΘ έγκυρη
πληροφόρηση για το πόσο επηρέασε το καταναλωτικό κοινό η εμπειρία
της Πανδημίας και ο τρόπος ζωής που τα περιοριστικά μέτρα επέβαλαν.
Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν διαπρεπείς εισηγητές για τις θεματικές του
Management σε συνθήκες κρίσης αλλά και της υγιεινής, ενώ τα δεδομένα
θα τεθούν με τον πιο αξιόπιστο τρόπο: μέσα από τα αποτελέσματα μίας
ειδικής για το θέμα δημοσκόπησης, που για πρώτη φορά βλέπει το φως
της δημοσιότητας. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί από το Ίντερνετ και θα
μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς από την ιστοσελίδα του ΕΕΘ
(www.eeth.gr).

Δυνατότητα εισαγωγής αλκοολούχων ποτών στην Μυανμάρ
Όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Μπανγκόνκ: Στις 25 Μαΐου,
το Υπουργείο Εμπορίου της Μυανμάρ εξέδωσε 2 ανακοινώσεις σχετικά με
την εισαγωγή αλλοδαπών οινοπνευματωδών ποτών στη χώρα:
Ανακοίνωση με αριθμό 38-2020 σχετικά με τροποποίηση του νόμου
εισαγωγών-εξαγωγών της χώρας, με την οποία εξαιρούνται τα
οινοπνευματώδη ποτά από τα εμπορεύματα που δεν επιτρέπεται να
εισάγονται στη Μυανμάρ. Συνεπώς, από την ημερομηνία αυτή,
αλκοολούχα ποτά μπορούν να εισαχθούν νόμιμα στη χώρα. Βλ. την
πλήρη
ανακοίνωση
στον
εξής
ιστότοπο:
https://eurochammyanmar.org/uploads/239f3moc-notification.38-2020.pdf
- Ανακοίνωση
με αριθμό 39-2020, η οποία καθορίζει τα απαιτούμενα έντυπα και τις
διαδικασίες εισαγωγής οινοπνευματωδών ποτών.
Βλ. την πλήρη
ανακοίνωση
στον
εξής
ιστότοπο:
https://eurochammyanmar.org/uploads/5150bmoc-notification.39-2020.pdf .
(Πηγή:
AGORA Newsletter, 08/06/2020).
Ζήτηση συνεργασίας από επιχείρηση της Νοτίου Κορέας
Η εταιρεία HANSUN TRADING CO., LTD. επιθυμεί να εισάγει από την
χώρα μας:
- Αποξηραμένους πυρήνες ροδακίνων και βερύκοκων (Dried Bitter
Peach/Apricot Kernel, Δασμολογική Κλάση 1211-909099),
- Συμπυκνωμένο χυμό ροδιού σε σκόνη (Polegranate Extract Powder,
Δασμολογική Κλάση 110630900019).
Person in charge: Mr. Tony JUNG, email: hansun21@hanmail.net . (Πηγή:
AGORA Newsletter/08.06.2020).
Πολωνία διαγωνισμοί ενέργεια – υποδομές – βιομηχανία
Το Ελληνοπολωνικό Επιμελητήριο μας ενημερώνει για δημόσιους
διαγωνισμούς – χρηματοδοτικά προγράμματα - ενέργεια – υποδομές –
βιομηχανία στην Πολωνία. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
https://mcusercontent.com/c06d81719a6f794a00743e97b/files/705f379395ea-470a-a7b8-ec13b42f9ff4/ERGA_ENERGEIA_YPODOMES_1.pdf

Αίτημα ισραηλινής εταιρείας για εισαγωγή μέσω
Ελλάδος, κατόπιν μεταποίησης φρούτων από Δομινικανή
Δημοκρατία, καθώς και εισαγωγής ελληνικών φρούτων
Όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ
Αβίβ Περιήλθε αίτημα στο Γραφείο ΟΕΥ από τον κ. Gaby
Bronfman, ιδιοκτήτη της εταιρείας Bronfman Group , η οποία
ασχολείται με την εισαγωγή φρούτων στο Ισραήλ από την
Κεντρική και Νότια Αμερική. Με το συγκεκριμένο αίτημα η εν
λόγω εταιρεία επιθυμεί την εισαγωγή ανανά από τη
Δομινικανή Δημοκρατία στο Ισραήλ μέσω Ελλάδος.
Συγκεκριμένα μετά από συγκεκριμένη έρευνα η εν λόγω
εταιρεία διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να εισάγει απευθείας από
την Δομινικανή Δημοκρατία το συγκεκριμένο φρούτο και
εκτιμά ότι τούτο μπορεί να γίνει από την Ελλάδα αφού γίνει
εκεί η επεξεργασία και συσκευασία του προϊόντος. Παράλληλα
ο κ. Bronfman επιθυμεί να εισάγει και άλλα φρούτα από
Ελλάδα.
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ως ακολούθως:
Όνομα: BRONFMAN GROUP, Mr. Gabby Bronfman. Τηλ.
Επικ.
κινητό:
+9720544937086,
e-mail:
gaby@bronfmangroup.com
.
Διαδικτυακός
τόπος:
www.bronfmangroup.com . Διεύθυνση: 22 Nachmani str. , Tel
Aviv6579436, Israel. Το αίτημα θα αναρτηθεί και στην
κατηγορία «ζητήσεις» στην πύλη Agora. Το Γραφείο ΟΕΥ
επικοινώνησε
με τον κ. Bronfman και διαπίστωσαντην
πρόθεση εταιρείας του να προχωρήσει άμεσα σε υλοποίηση
του εν λόγω επιχειρηματικού σχεδίου. Σημειώνεται ότι η εν
λόγω εταιρεία ασχολείται και με επενδυτικά σχέδια σε κλάδο
ακινήτων για το λόγο αυτό
προωθήσανε και σχετική
πληροφόρηση.

Οι startups του EquiFund και ο COVID 19
Η πρωτοφανής κρίση σε υγειονομικό, οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο που προκάλεσε η πανδημία του COVID 19,
συνέβαλε
στον
προσανατολισμό
των
ερευνητικών,
επιχειρηματικών και τεχνολογικών προσπαθειών, στην μάχη
για την αντιμετώπισή της ή για τον μετριασμό των κοινωνικών
συνεπειών που αυτή προκάλεσε, σε εθνική και παγκόσμια
κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τεχνολογικά καινοτόμες
νεοφυείς επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το
Υπερταμείο
Συμμετοχών
(EquiFund
,
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=59&c
s= ), αξιοποίησαν την τεχνογνωσία τους προκειμένου είτε να
συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας, είτε να
υποστηρίξουν την κοινωνία να ανταπεξέλθει από τις συνέπειες
της και τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Τα funds
του EquiFund συνέβαλαν σημαντικά με την τεχνογνωσία τους
και με την συνεχή παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε
όλους τους τομείς που ήταν καθοριστικοί για την ανάπτυξη
των επιτυχημένων αυτών παραδειγμάτων έργων.
Η
επενδυτική πλατφόρμα EquiFund χρηματοδοτείται με 200
εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικοί πόροι), με 60 εκατ. ευρώ
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European
Investment Fund/EIF), με 40 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων - πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ - Juncker Plan) και
θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.
Η σημαντική δράση και τα εντυπωσιακά αντανακλαστικά που
επέδειξαν οι ελληνικές startups στην πανδημική κρίση
αξιοποιώντας την βιοτεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και
άλλα τεχνολογικά μέσα, αλλά πάνω από όλα αξιοποιώντας
τους ανθρώπινους πόρους και την συλλογική διάνοια των
ομάδων
που
σχηματίζουν
τις
επιχειρήσεις
αυτές,
αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που έχει η επένδυση στη
καινοτομία και τη σπουδαιότητα και ωφελιμότητα των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που προσφέρουν
νέες δυνατότητες στην οικονομία της χώρας μας, αλλά και
στην κοινωνία να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες κρίσεις.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=966 .

Επιχειρηματικά Νέα
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Έγγραφο με θέμα: Η Τράπεζα της Ισπανίας επανεκτιμά προς
τα κάτω την πορεία της εθνικής οικονομίας. Το εν θέματι
κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και
μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70897 .
-Έγγραφο με θέμα: Έναρξη πιλοτικού προγράμματος για την
άφιξη Γερμανών τουριστών στις Βαλεαρίδες Νήσους. το εν
θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και
μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70907 .
-Έγγραφο με θέμα: Ο επίσημος διοργανωτής εκθέσεων
Μαδρίτης, IFEMA επενδύει 180 εκ. ευρώ για την ανάπτυξή
του.
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 .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Οδηγό για
τους Δημόσιους Διαγωνισμούς, τις Δημόσιες Προμήθειες και
τις Χρηματοδοτήσεις Διεθνών Οργανισμών στις χώρες
αρμοδιότητάς του, Ρωσική Ομοσπονδία, Λευκορωσία,
Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν. Για τη Ρωσική
Ομοσπονδία ενσωματώνεται και Οδηγός για τις Ιδιωτικές
Επενδύσεις που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας. 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
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σιγκαπούρη, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων Σιγκαπούρης
Μαΐου
2020.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Σιγκαπούρη
(www.agora.mfa.gr ), τηλ: +65 67323015, Fax: +65 67323011,
email: ecocom-singapore@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .

Διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 20212025
Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από 11 Ιουνίου
2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, το σχέδιο για το Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, με αντικείμενο : (α) τις
αναπτυξιακές ανάγκες και τις προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο,
(β) τους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ και την εξειδίκευσή
τους
σε
προτεραιότητες,
(γ)
την
κατανομή
του
προϋπολογισμού, καθώς και (δ) τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα- στόχους των αναπτυξιακών παρεμβάσεων
που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το σχέδιο είναι
προσβάσιμο
στο
σύνδεσμο :
www.opengov.gr/ypoian/?p=11187. Στο πλαίσιο αυτό, καλείται
να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε εμπλεκόμενος
φορέας,
κοινωνικός
εταίρος
και
ενδιαφερόμενος,
καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των
διατάξεων του ανωτέρω κειμένου. Η διαβούλευση θα
διαρκέσει μέχρι την 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13.00.

Τουρκικές Επιχειρήσεις ζητούν συνεργασία με Ελληνικές
Στις συναντήσεις που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης , η οποία επισκέφθηκε τα
Επιμελητήρια USAK, Κιουτάχειας και Μανίσα της Τουρκίας στο
πλαίσιο του προγράμματος «MEDITERRANEAN BUSINESS
DIALOGUE FOR SME COACHING AND INETRNATIONAL TRADE»
εκφράσθηκε ενδιαφέρον από πολλές Τουρκικές επιχειρήσεις για
συνεργασία με Ελληνικές και συγκεκριμένα:
Η τουρκική εταιρία OMNIKEL, η οποία κατασκευάζει μπόιλερ ατμού
και εξάγει σε Ουζμπεκιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Ρωσία και
Ισραήλ αναζητά συνεργασία με ελληνικές Επιχειρήσεις. Αναζητούν
διανομέα, αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή PL. Επικοινωνία: τηλ: +90
(276)3333311 Fax: +90 (276)3333322 email: info@omnikel.com
ιστοσελίδα: www.omnikel.com.
Η τουρκική εταιρία EMEK, η οποία κατασκευάζει έπιπλα γραφείου
αναζητά συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Επικοινωνία: τηλ:
+902762272107 Fax: +902762154884 email: ozan@emekofis.com.tr
.
Η τουρκική εταιρία BATTANIYE, η οποία κατασκευάζει κουβέρτες,
αναζητά συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Επικοινωνία: τηλ:
05323140447 email: yasemin.ozmercan@battaniye.com.tr
Η Τουρκική εταιρία KARTAD, η οποία παρασκευάζει χαλβά, ταχίνι,
γλυκά κουταλιού και σιρόπια ζητά συνεργασία με επιχειρήσεις στην
Ελλάδα για διάθεση των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά.
Επικοινωνία:
τηλ:
+902762236951
email:
kartadkaramanlar@gmail.com ιστοσελίδα: www.kartad.com.tr
Η Τουρκική Εταιρεία REFSAN, η οποία κατασκευάζει βιομηχανικούς
φούρνους, αναζητά συνεργασία με Ελληνικές Επιχειρήσεις.
Επικοινωνία: τηλ: +905323155641 email: gokhan@refsan.com.tr
ιστοσελίδα: www.refsan.com.tr
H Τουρκική Εταιρία VALS ELECTRONIK , η οποία παράγει
ηλεκτρολογικά είδη όπως ανεμιστήρες , είδη θέρμανσης, αναζητά
συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις για προώθηση των προϊόντων
στην Ελλάδα. Επικοινωνία: τηλ: 02362330651 fax: 02362331039
email: aydin.aysan@valselektronik.com .
Η Τουρκική Εταιρία CANVES ,η οποία κατασκευάζει αρθρωτά ράφια
και συστήματα παραγωγής στηριγμάτων, αναζητά συνεργασία με
ελληνικές επιχειρήσεις. Επικοινωνία: τηλ: +902363133611 email:
info@canvesmanika.com ιστοσελίδα: www.canvesmanika.com .
H Τουρκική Εταιρία SENZANDE KALIΡ , η οποία κατασκευάζει
καλούπια, αναζητά συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις.
Πληροφορίες: email: sehzadekalip@gmail.com

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών
μηνός Απριλίου 2020. Προθεσμία μέχρι τις 10
Ιουνίου για έκπτωση 25%
Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα
ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του
Απριλίου
2020
για
1.213.257
ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και
αγρότες. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικρατούν στη χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας του
COVID-19, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι
αυτοτελώς απασχολούμενοι έχουν να επιλέξουν
ανάμεσα σε τρείς (3) εναλλακτικές ως εξής:
α. Την πληρωμή της εισφοράς που αντιστοιχεί στην
ασφαλιστική τους κατηγορία
β. Την πληρωμή της εισφοράς Απριλίου 2020
μειωμένης κατά 25% εφόσον έχουν εξοφλήσει ή
εξοφλήσουν μέχρι τις 10/6 τις εισφορές των
προηγούμενων μηνών του 2020 (IανουαρίουΦεβρουαρίου-Μαρτίου), ήτοι αντί των 220€ που
αντιστοιχεί στο ελάχιστο ασφάλιστρο θα κληθεί να
καταβάλει 165 €
γ. Την πληρωμή της εισφοράς σε τέσσερις (4)
μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της
1ης δόσης έως 31/10/2020 εφόσον εμπίπτουν στους
πληττόμενους κλάδους
Οι ανωτέρω επιλογές που συμπεριλαμβάνουν το
ευεργέτημα της έκπτωσης 25% προβλέπονται από
τον Νόμο 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.5.2020)
«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
και άλλες διατάξεις»
Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών του
Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής πραγματοποιείται με
νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).
Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που
κάνουν χρήση πάγιας εντολής για την πληρωμή των
ασφαλιστικών τους εισφορών να προχωρήσουν σε
καταχώρηση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής
πληρωμής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας
με την οποία συνεργάζονται. Δείτε το σχετικό Δελτίο
Τύπου
του
ΕΦΚΑ
στο
σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/deltio-typoy-13

Γ.Βρούτσης: Κάνουμε πιο ελκυστικό το μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» -Καλύπτουμε το 60% των
εργοδοτικών –ασφαλιστικών εισφορών για κάθε εργαζόμενο για το χρόνο που δεν θα εργάζεται
Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της 10.06.2020: «Όλες οι δράσεις που
λάβαμε από την πρώτη στιγμή ως κυβέρνηση έχουν ως κύριο στόχο την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Σήμερα, το Υπουργείο
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών, κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνουν άλλο ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ερχόμαστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το
προστατευτικό πλαίσιο για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση που θα ενταχθούν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καλύπτοντας το 60% των εργοδοτικών-ασφαλιστικών εισφορών για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα
εργάζεται. Ειδικότερα, από 15 Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου, η Πολιτεία θα καταβάλει το 60% των εργοδοτικών-ασφαλιστικών
εισφορών των εργαζόμενων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται, ως ένα επιπλέον κίνητρο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να
διατηρήσουν ή και αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται ελκυστικότερο και ευνοϊκότερο το πλαίσιο για
τις επιχειρήσεις, ώστε να ενταχθούν στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Δείτε
το
Δελτίο
Τύπου
στο
σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/202006/%CE%94%CE%A4%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%
CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A8%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4
%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D.pdf

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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15/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ
-ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2310 3810741

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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15/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΗΛ. 26953 60606

235

15/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606
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16/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ"
ΤΗΛ.
2310 381074

424 ΓΣΝΘ
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16/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
"
ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ" ΤΗΛ. 2310 381074

424 ΓΣΝΘ
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16/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606
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22/06/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ ESPRESSO
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22/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛ. 2310 381074

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

244

22/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΤΗΛ. 2310 381074

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ
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22/6/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ,
ΣΕΤ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , 2ΛΤ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΓΙΑ
ΒΟΛΑΝ,

ΤΗΝ
12ΛΤ
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23/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΤΗΛ. 2310 381074

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ
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23/06/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
381074

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗΛ.

ΤΗΝ
2310

424 ΓΣΝΘ
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24/06/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2310 381074

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

424 ΓΣΝΘ
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24/06/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
381074

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΤΗΝ
2310

424 ΓΣΝΘ
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03/07/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΛ. 24413 51147

ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΓΙΑ
ΤΗΛ.

ΤΗΝ

ΓΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

424 ΓΣΝΘ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - 3Η
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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15/07/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΤΗΛ. 210 8705013
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27/07/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2313 323119




ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

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.

