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ΒΕΘ προς κυβέρνηση: Ανοίξτε άμεσα το
λιανεμπόριο της Θεσσαλονίκης
Για δημιουργία ψεύτικων ελπίδων και σκωτσέζικο ντους στους
ανθρώπους του λιανεμπορίου κάνει λόγο το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης αναφερόμενο στο μπλόκο της
τελευταίας στιγμής που μπήκε στο άνοιγμα των εμπορικών
καταστημάτων της πόλης.
«Τα πισωγυρίσματα και οι αλλαγές των αποφάσεων που έχουν
άμεση σχέση με τις ζωές των ίδιων των εμπόρων δεν βοηθούν.
Αντιθέτως δημιουργούν απογοήτευση και προβληματισμό. Η
ανάσχεση της πανδημίας απαιτεί συλλογική προσπάθεια. Το
ίδιο όμως και η αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της
στην αγορά και ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
βρίσκονται κυριολεκτικά μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας»
αναφέρει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας
πως «μετά από τόσους μήνες πιστής τήρησης των μέτρων,
οικονομικής ζημίας και κλειστών καταστημάτων, οι έμποροι της
Θεσσαλονίκης δικαιούνται καλύτερης αντιμετώπισης».
«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, σήμερα, από τον υπουργό
Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα αποτελούν μία μικρή
ανακούφιση, ωστόσο μοιάζουν με «ασπιρίνες» για ανθρώπους
που έχουν συσσωρευμένα χρέη λόγω της πανδημίας και έχουν
ταλαιπωρηθεί από το πολύμηνο lockdown και τα μέτρα
ακορντεόν» αναφέρει ο κ. Καπνοπώλης επισημαίνοντας
«κατανοούμε πως η επιδημιολογική εικόνα της Θεσσαλονίκης
είναι επιβαρυμένη, ωστόσο δεν είναι το λιανεμπόριο αυτό που
την επιβαρύνει, τα κρούσματα αυξάνονται ενώ οι εμπορικές
επιχειρήσεις είναι κλειστές.
Κατά συνέπεια καλούμε την
επιτροπή των λοιμωξιολόγων και την κυβέρνηση να
επανεξετάσουν τα δεδομένα δίνοντας τη δυνατότητα άμεσου
ανοίγματος των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη με αυστηρή
τήρηση περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία τους».

6η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
Χρηματοδότησης
στη
Δράση
«Επιδότηση
Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του ιού COVID-19»
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιδότηση
Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση
της
πανδημίας
του
ιού
COVID-19»
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=60&c
s=) του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση της Πρόσκλησης αφορά
αλλαγές στις ημερομηνίες, στις οποίες οφείλουν να απασχολούν
συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων οι επιχειρήσεις που
λαμβάνουν χρηματοδότηση, στους όρους αποπληρωμής της
δημόσιας επιχορήγησης κ.ά. Δείτε την 6η τροποποίηση της
Πρόσκλησης εδώ.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπουργείου Οικονομικών μας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η
λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.keyd.gov.gr ή
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kaiphorologia/diakheirise-opheilongov.gr)
για την υποβολή
αιτήσεων στο πρόγραμμα κρατικής επιδότησης δανείων
πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων – ΓΕΦΥΡΑ 2.
Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου.
Έως τις 19 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για την
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7
Έως τις 19 Απριλίου επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
mybusinesssupport για την ένταξή τους στην Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 7 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που
δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δείτε την
υπουργική απόφαση όπως δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 1290/Β/1-42021.
Διευκρινίσεις για τις εμπορικές
Θεσσαλονίκη – Αχαϊα – Κοζάνη

επιχειρήσεις

σε

Δελτίο Τύπου Υπουργείου ανάπτυξης και Επενδύσεων
(05.04.2021) : Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2065-34-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1308), αναστέλλεται η δραστηριότητα των
εμπορικών καταστημάτων, στις ΠΕ της Θεσσαλονίκης, Αχαΐας
και Κοζάνης. Στην κατηγορία αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται
α) η λειτουργία επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά
κατά το σκέλος που αφορά στην επισκευή συσκευών, την
εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου, β)τα
καταστήματα
οπτικών/ακουστικών
βαρηκοΐας
κατόπιν
ραντεβού, γ) τα καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς
κατόπιν ραντεβού και δ) τα περίπτερα, τα οποία δύνανται να
λειτουργούν επί 24ωρου.
Τέλος, οι επιχειρήσεις που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας,
έχουν πολλαπλές δραστηριότητες, συνεχίζουν τη λειτουργία
τους μόνο ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται
από τις περ. του σημείου 25 της παρ 1β του άρθρου 1 της ως
άνω απόφασης και υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) η πώληση εντός καταστήματος επιτρέπεται μόνο για
προϊόντα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της οικοδομής,
β) η προσέλευση των επαγγελματιών-αγοραστών γίνεται με
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων περί μάσκας, χρήσης
απολυμαντικού κατά την είσοδο και τήρησης ελάχιστης
απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου,
γ) κατά την είσοδο στο κατάστημα οι επαγγελματίες-αγοραστές
επιδεικνύουν έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η
επαγγελματική τους ιδιότητα,
δ) επιτρέπονται πωλήσεις μόνο με έκδοση τιμολογίου και όχι με
απόδειξη λιανικής πώλησης,
ε) η αναλογία επαγγελματιών-αγοραστών στον χώρο έκθεσης
των επιχειρήσεων είναι 4:200 (άτομα/τ.μ.) και μέγιστος
επιτρεπόμενος αριθμός τα 20 άτομα,
στ) στα σημεία τιμολόγησης τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5)
μέτρου μεταξύ των πελατών και μεταξύ υπαλλήλων και
πελατών,
η) απαγορεύεται η παρουσία μη επαγγελματία αυτοτελώς ή ως
συνοδού άλλου επαγγελματία.

Στο ΓΕΜΗ θα εγγράφονται και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα
Η θέσπιση της υποχρέωσης και των φυσικών προσώπων, που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα, να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ, ώστε να καταστεί δυνατή η σύσταση του
Εθνικού Μητρώου οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται στις ρυθμίσεις του
σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή για την απλούστευση του πλαισίου
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται από την
σχετική αιτιολογική έκθεση του άρθρου 49 ΚΕΦ. Δ΄ του νέου νομοσχεδίου, το
Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται το εθνικό μητρώο οικονομικής δραστηριότητας. Μέσω της
δυνατότητας εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από τη βάση δεδομένων για το σύνολο
της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, το Γ.Ε.ΜΗ. εξελίσσεται σε ένα
ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο άσκησης οικονομικής, εμπορικής και αναπτυξιακής
πολιτικής. Αναλυτικά το νομοσχέδιο για το πλαίσιο άσκησης ορισμένων οικονομικών
δραστηριοτήτων.

Σεξουαλική Παρενόχληση
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως
υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
απέστειλε στο ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης
της
ενότητας «Εργασιακά
Θέματα» με
τίτλο «Σεξουαλική
Παρενόχληση"
στο
οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το θεσμικό
πλαίσιο για την Σεξουαλική παρενόχληση
στην Εργασία και οι συνέπειες από τυχόν
παραβιάσεις του.

Άνοιξε η πλατφόρμα για την έκτακτη αποζημίωση στους εποχικά εργαζομένους σε τουρισμό-επισιτισμό χωρίς δικαίωμα
επαναπρόσληψης
Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ «Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2021» με αριθμό 15241/5.4.2021 στο ΦΕΚ B’
1355/06.04.2021 και προς ενημέρωση των δικαιούχων, ο Οργανισμός διευκρινίζει τα εξής: Δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Απασχολήθηκαν κατά το 2019 - με πλήρη ή μερική απασχόληση - χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις
ισχύουσες διατάξεις το 2020.
2. Έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020, ή η
τακτική επιδότηση ανεργίας επιμηκύνθηκε κατά 1 μήνα στο ως άνω χρονικό διάστημα.
3. Δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα
Σεπτεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021.
4. Δεν έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας ή το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Σεπτεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021.
5. Δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από άλλη αιτία για το πρώτο
δίμηνο του έτους.
Η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, που έλαβαν οι δικαιούχοι και
καταβάλλεται για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του
ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Οι δικαιούχοι πρέπει να εισέλθουν µε κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ στην ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα που έχει ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00, για να επικαιροποιήσουν στοιχεία όπως τον ΑΜΚΑ,
τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και να υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ότι παρέμειναν
άνεργοι κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και δεν απορρέει υποχρέωση επαναπρόσληψης από τη σύμβασή τους. Η
ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας είναι: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-meniaia-apozemioseepokhika-ergazomenon .
Από τις 7 έως τις 23 Απριλίου η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ανοίγει την Τετάρτη 7
Απριλίου η πλατφόρμα του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις οι δικαιούχοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες
εργαζομένων (φορτοεκφορτωτές, ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων, προπονητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου,
ενεργά μέλη σωματείων ερασιτεχνικού αθλητισμού, δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες, πωλητές λαϊκού λαχείου, αναβάτες δρομώνων ίππων
ιπποδρόμου, εργαζόμενοι που εργάζονται για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός εργοδοτών-φυσικών προσώπων-συναπασχόληση,
πωλητές υπαίθριου εμπορίου, διανομείς του περιοδικού ΣΧΕΔΙΑ, εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους), ώστε να λάβουν την
αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Το άνοιγμα της πλατφόρμας έρχεται σε
συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11956/369/18-3-2021 (ΦΕΚ Β’ 1067). Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών
επαναλήψεων
από 7/4/2021 έως και 23/4/2021. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών
πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία διασταυρώσεων και ελέγχων με τα στοιχεία που
τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά
στοιχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων.
Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα: «Τα 96 εκατ. ευρώ έφθασε στο τέλος Μαρτίου η συνολική κρατική
επιδότηση δανειοληπτών από το Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 1”, ενώ 4.160 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει
οριστικά αίτηση στο Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2”
Δελτίο Τύπου (09.04.2021): Το Υπουργείο Οικονομικών προέβη, στις 31 Μαρτίου, στην πέμπτη φάση πληρωμών της κρατικής
επιδότησης από το Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 1”. Πληρωμές που ανέρχονται συνολικά στα 23,7 εκατ. ευρώ, αντιστοιχούν στην επιδότηση
113.961 δανείων και 72.581 δικαιούχων. Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες τέσσερις φάσεις πληρωμών, των μηνών ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα,
στους δικαιούχους του Προγράμματος ανέρχεται στα 96 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ιδιαιτέρως υψηλό είναι το ενδιαφέρον των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, για το Πρόγραμμα
“ΓΕΦΥΡΑ 2”. Ήδη, από την περασμένη Δευτέρα, που ξεκίνησε η λειτουργία της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι χθες το βράδυ, 4.160 μοναδιαίοι Α.Φ.Μ. είχαν
προχωρήσει στην οριστική υποβολή αίτησης στο νέο Πρόγραμμα. Εξ αυτών, 2.468 είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, 1.147 είναι ελεύθεροι
επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, 479 είναι μικρές επιχειρήσεις και 66 είναι μεσαίες επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το “ΓΕΦΥΡΑ 2” έως τις 9 Μαΐου. Με την υλοποίηση των παραπάνω Προγραμμάτων, η Κυβέρνηση
αποδεικνύει έμπρακτα ότι, μέσα στις πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, βρίσκεται στο πλευρό νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, με γνώμονα πάντα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, επιβραβεύει – για
πρώτη φορά – τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.

Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης
εργασίας

Παράταση Συμμετοχών για τη Νέα Δράση:
Σ.Ε.Γ.Ε.-ForME 1821

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4790/2021» Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα « στην περίπτωση κατά
την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του
χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου του
τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι
ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα
αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Πάσχα 2021 υπολογίζεται επί του ποσού
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους
εργαζόμενους.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος
(Σ.Ε.Γ.Ε.) ενημερώνει τα μέλη του για την
παράταση
της
προθεσμίας
λήξης
της
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στη Δράση
“ForME -1821” έως Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.
Η υποβολή των αιτήσεων για τις γυναίκες που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτήν την
εμβληματική δράση με κάποιες δημιουργίες τους,
οι οποίες θα εκτεθούν και θα πουληθούν μέσω
του “ForME”, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την
συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας στον
σύνδεσμο:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f
orme1821 . Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την κα. Ζαχαρώ
Παπαδοπούλου, Γενική Γραμματέα του Σ.Ε.Γ.Ε.,
και την κα. Φανή Μεϊμαρίδου, Υπεύθυνη του
καταστήματος “ForME” Θεσσαλονίκης. Ενώ η
Γραμματεία του Σ.Ε.Γ.Ε. είναι πάντα στην
διάθεση σας για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας
σας. Στοιχεία Επικοινωνίας: Ολ. Διαμαντή 14,
54626, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα , τηλ.(+30) 2310
224440, (+30) 2310 224475, email: info@sege.gr

ΑΑΔΕ: Δεύτερη ευκαιρία για τις 100 και 120 δόσεις της εφορίας
Την ευκαιρία να κερδίσουν ξανά τις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων που
έχασαν με το ξέσπασμα της πανδημίας έχουν χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι ενώ
πληρούσαν τις προϋποθέσεις δεν είχαν υποβάλει τις απαραίτητες αιτήσεις πριν
τη λήξη της προθεσμίας, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020. Σύμφωνα με την
εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή δικαίωμα επανένταξης στις
ρυθμίσεις έχουν οι οφειλέτες οι οποίοι ενώ είχαν καταβάλει εμπρόθεσμα τη δόση
του μηνός Δεκεμβρίου 2020, είτε δεν είχαν υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηση ,
είτε υπέβαλαν αίτηση επανένταξης μετά την 1η Ιανουαρίου. Αναλυτικά η
εγκύκλιος Ε. 2072 /06-04-2021.

Ολοκληρώθηκε με 11.503 αιτήσεις η Δράση «e – λιανικό» – Προκήρυξη Β’ Κύκλου της Δράσης εντός του Απριλίου
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου (07.04.20210): Ολοκληρώθηκε, Τρίτη 6 Απριλίου, η περίοδος υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής στη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων “e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος”. Η δράση αφορούσε την ανάπτυξη
/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για
μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, με επιχορήγηση έως 5.000 ευρώ. Συνολικά υποβλήθηκαν 11.503 αιτήσεις από
επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 53,6 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι 11.200 αιτήσεις αφορούν στην ανάπτυξη e – shop από
πολύ μικρές επιχειρήσεις με φυσικό κατάστημα ενώ οι δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη
ζήτηση είναι από τους τομείς των ειδών ιματισμού, υποδημάτων, γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων, κοσμημάτων κ.α. Το Υπουργείο
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μετά την επιτυχή εξέλιξη του α’ κύκλου, προγραμματίζει την προκήρυξη β’ κύκλου της σχετικής δράσης
εντός του Απριλίου, με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,Γιάννης Τσακίρης δήλωσε σχετικά:
«Στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, βοηθάμε το λιανεμπόριο να αποκτήσει πρόσβαση και στο κανάλι των ηλεκτρονικών πωλήσεων,
με μια απλουστευμένη δράση του ΕΣΠΑ. Είναι δεδομένο πως, στο άμεσο μέλλον, η αυξητική τάση των ηλεκτρονικών αγορών θα
συνεχιστεί και επιβάλλεται να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών μας, ώστε να βελτιώσουμε την
ανθεκτικότητά τους στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ενίσχυσης της αγοράς, των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων, αξιοποιώντας πλήρως τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους».
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 08/04/2021 - Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για ρύθμιση δανείων με εγγύηση Δημοσίου
Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για να ρυθμίσουν σε έως και 120 δόσεις βεβαιωμένες οφειλές από δάνεια, έχουν πολίτες και
επιχειρήσεις, μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία λειτουργεί στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων. Πρόκειται για δάνεια, τα οποία χορηγήθηκαν έως και το 2012, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ), και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στις τράπεζες έως τις 7.10.2019. Σύμφωνα με την
Ε.2073/2021, που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής: Η αίτηση για την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται
στην Υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ή Ελεγκτικό Κέντρο), που είναι αρμόδια για την είσπραξη (πληροφορίες στον ειδικό πίνακα της
Ε.2073/2021 και στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet). Οι προθεσμίες είναι οι εξής:
- Μέχρι την Τρίτη 4/5/2021*, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
- Εντός 6 μηνών από τη βεβαίωσή τους, για οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά την 29/4/2021*.
* Η προθεσμία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 293 του ν. 4738/2020 είναι Μεγάλη Παρασκευή (αργία) και μετατίθεται για την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Πώς να υποβάλλετε την αίτηση: Για τη διευκόλυνσή τους, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν
ψηφιακά την αίτησή τους, αποστέλλοντας mail στην αρμόδια Υπηρεσία, με θέμα, «Ρύθμιση 120 δόσεων για δάνεια με εγγύηση
Δημοσίου». Στο mail αυτό, συμπληρώνουν και επισυνάπτουν την υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
Gov.gr, με το παρακάτω κείμενο:
«Με την ιδιότητά μου ως φυσικό πρόσωπο/νόμιμος εκπρόσωπος /εκκαθαριστής /κληρονόμος ....... παρακαλώ όπως ρυθμίσετε
σύμφωνα με το άρθρο 293 του ν.4738/2020 τις βεβαιωμένες οφειλές μου ή της εταιρείας με Α.Φ.Μ. ............ ή του κληρονομούμενου με
Α.Φ.Μ. .................. σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα που προήλθαν από επιχειρηματικό δάνειο/δάνειο φυσικού
προσώπου, με υπουργική απόφαση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου/παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την
επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»/της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), σε ......... μηνιαίες δόσεις.»
Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης ψηφιακά, την επόμενη ημέρα, η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ αποστέλλει στον οφειλέτη μήνυμα
στη θυρίδα του στο myTAXISnet, με τις πληροφορίες για την οριστικοποίηση της ρύθμισης (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, ποσό και
προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης). Για λόγους χρηστής διοίκησης, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 120
δόσεων και στους οφειλέτες, που από τις 27/10/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4738/2020 που θέσπισε τη ρύθμιση των 120
δόσεων) έχουν εντάξει τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013. Οι οφειλέτες αυτοί μπορούν να εντάξουν το υπόλοιπο
των εν λόγω οφειλών στη ρύθμιση έως και 120 δόσεων.

Ελληνική
Ένωση
Τραπεζών
ενημερώνει
τους
συναλλασσόμενους ότι παρατείνεται η ισχύουσα αύξηση
του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες
πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ έως
την 30η Ιουνίου 2021
Σε συνέχεια της από 21 Δεκεμβρίου 2020 Ανακοίνωσης της ΕΕΤ,
οι τράπεζες μέλη της, εφαρμόζοντας έμπρακτα τη δέσμευση
διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του
κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική
καθημερινότητα, θα διατηρήσουν το όριο των ανέπαφων
(contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος
των 50 ευρώ, έως την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021.

Αρχείο συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων, καθώς και το
εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη δράση
«Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β
κύκλος)»
Δημοσιεύθηκε το αρχείο των συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων,
καθώς και το εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
για τη δράση
«Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)».

Μεταφέρονται στον ΟΒΙ οι αρμοδιότητες για τα εμπορικά σήματα
Μεταφέρονται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), από τη Διεύθυνση Σημάτων της γενικής γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι αρμοδιότητες για τα εμπορικά σήματα. Αυτό προβλέπεται στο
άρθρο 33 ΚΕΦ. Γ΄ του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή. Ο ΟΒΙ αναλαμβάνει τη
συνέχιση και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, δράσεων, υπηρεσιών και έργων της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα εν λόγω προγράμματα και
έργα.
Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για το πρόσθετο μέτρο στήριξης επιχειρήσεων που
παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών (05.04.2021): Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα,
δρα έγκαιρα, μεθοδικά και στοχευμένα. Διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά, παρακολουθώντας τη δυναμική της υγειονομικής κρίσης.
Περιορίζει, μέσα από την υλοποίηση ενός ευρέος πλέγματος μέτρων, τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Αξιοποιεί
τους πόρους που έχει αντλήσει – τους τελευταίους μήνες – από τις αγορές, για να ενισχύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο
αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες αποφάσεις στο υγειονομικό πεδίο, ανακοινώνουμε ένα πρόσθετο μέτρο. Την αυξημένη
αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις των κλάδων στους οποίους εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τον μήνα Απρίλιο.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους
κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, είναι δικαιούχοι αυξημένης
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο μείωσης τζίρου.
Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:
- 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.
- 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.
- 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους.
- Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο ήμισυ
των προαναφερόμενων ποσών.
Αυτή η αποζημίωση: είναι μη επιστρεπτέα, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν
υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική
διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Το συγκεκριμένο μέτρο διαφοροποιείται σε σχέση με την αρχική αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις, είναι αυξημένο και
καλύπτει περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς λαμβάνει υπόψη τη συσσωρευμένη και κλιμακούμενη πίεση – λόγω των υγειονομικών
περιορισμών – στο εισόδημα των επιχειρηματιών. Ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η μη δημιουργία «ηθικού κινδύνου», απέναντι στις
επιχειρήσεις που επανεκκινούν τη λειτουργία τους μέσα στον μήνα.
Οι ωφελούμενοι, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, υπολογίζονται σε περίπου 100.000. Από αυτούς, περίπου 10.800
δραστηριοποιούνται στους κλάδους του λιανεμπορίου στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα στις Περιφερειακές Ενότητες
Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης. Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας και αφορούν στους κλάδους του
τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, τις μεταφορές, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα γυμναστήρια, τους παιδότοπους, και τους
υπόλοιπους κλάδους για τους οποίους αναστέλλεται η δραστηριότητά τους με κρατική εντολή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.
Σημειώνεται ότι έχει ήδη προβλεφθεί η αυξημένη ενίσχυση του κλάδου της εστίασης, και συνεπώς αυτή δεν συγκαταλέγεται στους
ανωτέρω κλάδους.
Το κόστος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναμένεται να ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ. Η καταβολή αναμένεται να γίνει εντός Μαΐου,
αφού ολοκληρωθούν οι καταβολές του μέτρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7.
Υπενθυμίζεται ότι για το σύνολο των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του
λιανεμπορίου και της εστίασης, προβλέπεται για τον Απρίλιο:
- Συμμετοχή στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με τις αιτήσεις για τον 7ο κύκλο της να έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη
Παρασκευή, και η καταβολή της, με αυξημένα κατώτατα ποσά, να αναμένεται προς το τέλος του μήνα.
- Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου.
- Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
- Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και πλήρης κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις
τίθενται σε προσωρινή αναστολή.
- Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων.
-Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» για την επιδότηση επιχειρηματικών δανείων, για τα οποία η σχετική
πλατφόρμα ανοίγει τις επόμενες ώρες.
- Δυνατότητα συμμετοχής στο χρηματοδοτικό εργαλείο κάλυψης παγίων δαπανών.
Συμπερασματικά, με τις ανωτέρω παρεμβάσεις, αποδεικνύουμε, για άλλη μια φορά, ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τις ανάγκες
της, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο, και παρεμβαίνουμε άμεσα, με αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια
μέτρα.

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των τουριστικών λεωφορείων υπέγραψε ο Υπουργός
Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης
Υπουργείο Τουρισμού- Δελτίο Τύπου (08.04.2021): Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την έκτακτη επιδότηση επιχειρήσεων οι
οποίες διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία και έχουν πληγεί εξαιτίας της πανδημίας υπέγραψαν ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης
Θεοχάρης και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης. Με την ΚΥΑ θεσπίζεται καθεστώς χορήγησης
ενισχύσεων, με τη μορφή άμεσης έκτακτης επιδότησης, στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και τις Τουριστικές Επιχειρήσεις
Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες μετακίνησης με τουριστικά λεωφορεία και τρένα (όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 30 του ν.2636/1998, Α' 198). Δικαιούχοι της έκτακτης επιδότησης είναι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας
τουριστικών λεωφορείων, τα οποία ήταν εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα στις 29/12/2020. Η συνολική ενίσχυση την
οποίαν μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 €, καθώς αθροίζεται με άλλες έκτακτες
αποζημιώσεις που τυχόν έχουν λάβει οι δικαιούχοι, στο πλαίσιο άλλων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί
από την Ελληνική Κυβέρνηση κατά το προηγούμενο διάστημα. Η ενίσχυση για τα τουριστικά λεωφορεία χορηγείται το αργότερο μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και υπολογίζεται με κριτήριο τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 31 θέσεις και
άνω). Στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι για λεωφορεία έως 30 θέσεων η αποζημίωση είναι 2.400 ευρώ ανά όχημα, ενώ για τα μεγαλύτερα
ανέρχεται σε 3.600 ευρώ. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι δεν πρέπει να ήταν «προβληματικές επιχειρήσεις» στις
31/12/2019. Ενώ εάν πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, ακόμη και αν ήταν ήδη προβληματικές
στις 31/12/2019, δεν πρέπει να υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει
ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, στοιχεία τραπεζικού
λογαριασμού) εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας
του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr . Η καταβολή του έκτακτου επιδόματος για τα τουριστικά λεωφορεία θα γίνεται με
πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Αναφερόμενος στην ΚΥΑ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των τουριστικών
λεωφορείων, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι «το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, υλοποιεί με άμεσες ενέργειες και πάντως μετά τις απαραίτητες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρόγραμμα
ενίσχυσης των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου οι οποίες έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας. Η έκτακτη
επιδότηση για τα τουριστικά λεωφορεία, της οποίας η καταβολή θα αρχίσει σε 15 ημέρες, είναι μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη ότι η
Κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, κατανοεί τα προβλήματα και καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να στηρίξει τον κλάδο έως ότου επιτευχθεί η επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας»
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στον 3ο και τελευταίο κύκλο επιχειρηματικής καθοδήγησης του
MediaMotorEurope!
Το έργο Media Motor Europe (MME) υποστηρίζει ανερχόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups/scaleups) που αναπτύσσουν και
εξελίσσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Στόχος του είναι να υποστηριχθούν επιχειρήσεις που είναι σε
θέση να δώσουν λύσεις στις πιο σημαντικές προκλήσεις της σημερινής Ευρωπαϊκής βιομηχανίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και
να την οδηγήσουν στο μέλλον. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές προκλήσεις αποτελούν η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
και των ψεύτικων ειδήσεων, η βελτιωμένη προσβασιμότητα με υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, η βελτιωμένη αλληλεπίδραση
ανθρώπου-μηχανής, η καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού και μη χαρακτήρα και η μετάβαση σε μια
“πληροφοριοστραφή” 4η βιομηχανία μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στα πλαίσια του ΜΜΕ θα υποστηριχθούν συνολικά 60 νεοφυείς
επιχειρήσεις από όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι εργασίες του 3ου κύκλου υποστήριξης στις τελευταίες 20 startups που θα επιλεχθούν,
θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο και του 2021 και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του έτους. Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
στον 3ο κύκλο επιχειρηματικής καθοδήγησης άνοιξε και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Μαΐου. Επιχειρηματικές ομάδες που
αναπτύσσουν και εξελίσσουν προϊόντα ή υπηρεσίες με βάση νέες τεχνολογίες σε π.χ. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML),
Big Data, Advanced UX/UI, Data and Cyber security, Cloud ή άλλες και έχουν ιδέες για το πώς το προϊόν/υπηρεσία τους θα μπορούσε
να εξυπηρετήσει ανάγκες του χώρου των media και της δημιουργικής βιομηχανίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ή τη διάθεση να
διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο το προϊόν/υπηρεσία τους θα μπορούσε να ταιριάξει σε αυτές μπορούν να προετοιμαστούν και να
δηλώσουν συμμετοχή στο: https://mediamotoreurope.eu/join-us-startups/ .
Κατάρτιση και πιστοποίηση επιστημονικών /τεχνικών στελεχών στη βιομηχανία τροφίμων και την περιβαλλοντική διαχείριση
H Ένωση Ελλήνων Χημικών προσκαλεί εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα, να συμμετάσχουν σε
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο τηλεκατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών,
εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα:
1. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών. Σκοπός είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που
αφορούν κυρίως στην ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών / χειρισμών αλλά και της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και διεθνούς)
κατά την παραγωγή, επεξεργασία, επισήμανση, πιστοποίηση, αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση, διάθεση ασφαλών τροφίμων.
2. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων. Σκοπός είναι η κατάρτιση των
συμμετεχόντων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων
που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
αυτού, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού και την αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι: Πτυχιούχοι Χημικοί ή/και Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών
Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Περιβάλλοντος καθώς και Πολυτεχνικών Σχολών.
Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00
ευρώ/80 ώρες). Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει, να συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής»
και να την αποστείλει, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eex.gr η
οποία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά σε αυτή την διεύθυνση: https://www.eex.gr/activities/katartisi-pistopoiisi-5003030/2530-prosklisiupobolis-aitiseon-apo-ergazomenous-tou-idiotikou-tomea-aneksartitos-tou-kladou-apasxolisis-tous . Η Πρόσκληση ανανεώνεται κάθε
μήνα και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικά εγκεκριμένου αριθμού των συμμετεχόντων. Κάθε υποψήφιος
δικαιούται να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μόνο σε μία Περιφέρεια. Για περισσότερες πληροφορίες : www.eex.gr ή στα τηλέφωνα:
210.3821524, 210.3832151. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΟΑΕΔ- Δελτίο Τύπου (05/04/2021): 6.136 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το Α΄ τρίμηνο μέσω των προγραμμάτων
απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση
Συνολικά 6.136 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το Α΄ τρίμηνο του 2021 μέσω των ενισχυμένων και βελτιωμένων προγραμμάτων
απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση κατά 69% και 61% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2020 και του 2019 αντίστοιχα. Παρά
το lockdown και τις πρωτόγνωρες επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των
προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταγράφει σταθερή αύξηση σε ετήσια βάση, αλλά και συγκριτικά με
τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του Οργανισμού, υλοποιούνται 8 ανοικτά προγράμματα
με συνολικά 42.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, ποσοστά επιχορήγησης έως το 100% του μισθού και των εισφορών,
απλουστευμένους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής, ενώ δεν
υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος της επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/anoikta-programmata .
ΟΑΕΔ- Δελτίο Τύπου (05/04/2021) Πάνω από 3.370 αιτήσεις για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης με πιστοποίηση ΟΑΕΔ-Google για νέους ανέργους
Περισσότερες από 3.370 αιτήσεις υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο δωρεάν εξ αποστάσεως πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
με πιστοποίηση 3.000 ανέργων ηλικίας έως 29 ετών. Η νέα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Google Ελλάδας
και περιλαμβάνει τη δωρεάν κατάρτιση σε τέσσερεις τομείς ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης που οδηγούν στην απόκτηση των
εξής πιστοποιητικών: - IT Support Specialist Certificate (τεχνική υποστήριξη πληροφορικής) - UX Designer Certificate (σχεδιασμός
εμπειρίας χρήστη) - Project Manager Certificate (διαχείριση έργου) - Data Analyst Certificate (ανάλυση δεδομένων)
Τα προσφερόμενα πιστοποιητικά κατάρτισης παρέχονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει
τουλάχιστον μία θεματική ενότητα, αλλά εάν επιθυμεί μπορεί να τις ολοκληρώσει όλες. Η κατάρτιση παρέχεται μέσω της πλατφόρμας
Coursera και με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας, ο ωφελούμενος θα λαμβάνει αυτόματα το αντίστοιχο πιστοποιητικό
- βεβαίωση ολοκλήρωσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, έως 29 ετών, αποφοίτους
τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο www.oaed.gr . Η αξιολόγησή των αιτήσεων θα
ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας και κατόπιν οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων και αποκλειομένων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο
του ΟΑΕΔ. Μετά τη διαδικασία των ενστάσεων και την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, θα σταλεί στους ωφελούμενους email του
ΟΑΕΔ με οδηγίες σχετικά με την εγγραφή και παρακολούθηση του προγράμματος. Η ημερομηνία λήξης του προγράμματος είναι Τρίτη,
30 Νοεμβρίου 2021. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, οι
ωφελούμενοι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδοτούμενης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας,
το οποίο σχεδιάζει ο ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr .
Μέχρι 19 Απριλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων 22-29 ετών
Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος
απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών, η Διοίκηση αποφάσισε την αναστολή της υποβολής νέων αιτήσεων από την
Τρίτη 20 Απριλίου. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5.800 αιτήσεις για τις 3.500 νέες επιδοτούμενες
θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις με το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών (έως τα 750 € μηνιαία)
για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Στην επιχορήγηση
συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας. Η διαδικασία συμμετοχής είναι η εξής:
- Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντολή κενής θέσης και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης
- Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
- Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής
θέσης
- Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν
έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα). Στο
πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του Οργανισμού, υλοποιούνται 8 ανοικτά προγράμματα με συνολικά 42.600
επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, ποσοστά επιχορήγησης έως το 100% του μισθού και των εισφορών, απλουστευμένους όρους και
προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής, ενώ δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά
το τέλος της επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata .
Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο για την έκθεση ASIA FRUIT
LOGISTICA, 28-30 Σεπτεμβρίου 2021
Η έκθεση ASIA FRUIT LOGISTICA 2021 θα ανοίξει τις πύλες της από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, στο Εκθεσιακό Κέντρο
Asia World-Expo Center του Χονγκ Κονγκ. Για πρώτη φορά μαζί με την ASIA FRUIT LOGISTICA θα πραγματοποιηθεί η SEAFOOD
EXPO ASIA, μια εκ των κορυφαίων εκθέσεων θαλασσινών στην Ασία. Με τον τρόπο αυτό αποσκοπούν στην προσέλκυση
περισσότερων εμπορικών επισκεπτών, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τις δύο εκθέσεις προσκομίζοντας
συνδυαστικά εισιτήρια σε ειδικές τιμές. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του
Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, διοργανώνει Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο και σας καλεί να εκδηλώσετε το
ενδιαφέρον σας. Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την
αίτηση που θα βρείτε ΕΔΩ στο E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 6945 234747. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ASIA FRUIT LOGISTICA 2021 και τη διοργάνωση του Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου,
μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης ASIA
FRUIT LOGISTICA στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 2106419037, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310327733 και στην ιστοσελίδα:
www.german-fairs.gr .Για online αγορά καρτών εισόδου με μειωμένη τιμή προπώλησης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.asiafruitlogistica.com/tickets .

Σε διαβούλευση το “Νέο σχέδιο δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία”
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί από τις 29 Μαρτίου μέχρι και τις 12 Απριλίου 2021, το «Νέο σχέδιο δράσης της
Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης» (http://www.opengov.gr/minenv/?p=11650) . Όπως επισημαίνει ο Γενικός
Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας
και των δεδομένων που προκύπτουν από την εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια από τις πιο
σημαντικές πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ήταν η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου δράσης Κυκλικής Οικονομίας. Ο συντονισμός της Γενικής Γραμματείας περιελάμβανε εκτενή διαβούλευση με τους αρμόδιους
φορείς, την εμπλοκή τεχνικού συμβούλου και την τελική διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη, ο οποίος θα αποτελέσει την
επικαιροποιημένη στρατηγική της χώρας για την Κυκλική Οικονομία για τα έτη 2021 – 2025. Ο παρών Οδικός Χάρτης συζητήθηκε
λεπτομερώς και στο Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, παράλληλα
με την Διυπουργική Επιτροπή καθώς και στις δύο Υποεπιτροπές που έχουν συσταθεί και συνεδριάζουν υπό τον συντονισμό του
Γενικού Γραμματέα: α) την Επιτροπή για “Sustainable Financing” και β) την Επιτροπή Βιομάζας, και παραδόθηκε σε τελική μορφή τον
Δεκέμβριο του 2020. Ο Οδικός Χάρτης είναι σε συμμόρφωση με το νέο σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία που εκδόθηκε το
Μάρτιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συμμόρφωση με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά τα απόβλητα, τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και τα πλαστικά μιας χρήσης.

Το 1/3 των ειδών ένδυσης-υπόδησης πωλείται πλέον online
Με ταχύτατους ρυθμούς ψηφιοποιείται η παγκόσμια βιομηχανία μόδας και ειδικά οι πωλήσεις ειδών ένδυσης και υπόδησης. Η
επέκταση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, η οποία εκτινάχτηκε με την πανδημία, είχε ξεκινήσει δυναμικά ήδη από το 2015. Σήμερα,
πλέον, το 1/3 (29,3%) των ειδών ένδυσης και υπόδησης πωλείται online, ενώ το υπόλοιπο εντός φυσικών καταστημάτων. Η κατανομή
των πωλήσεων εντός και εκτός καταστήματος καταδεικνύει τη δυναμική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου έναντι των πωλήσεων
στο φυσικό κατάστημα. Σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, από το 2015 έως το 2020, οι πωλήσεις στο φυσικό κατάστημα μειώνονται
κατά σχεδόν 18 μονάδες, από 87,5% σε 70,7%, σύμφωνα με στοιχεία του Euromonitor International (2021), που επικαλείται η Ετήσια
Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ για το 2020. Μάλιστα, το 50% αυτής της μείωσης καταγράφεται σε μία μόνο χρονιά, που δεν
είναι άλλη από τη χρονιά της πανδημική κρίσης. Σήμερα, όπως επισημαίνει η έκθεση, η δυσκολία με την οποία έρχονται αντιμέτωπα
τα φυσικά καταστήματα ένδυσης και υπόδησης δεν είναι μόνο η δημιουργία ενός ψηφιακού καναλιού, αλλά η ανάδειξη μιας ενιαίας
εμπειρίας (omnichannel) για τον καταναλωτή, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτουν.
Ψηφιακά δοκιμαστήρια
Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι νέες τεχνολογίες με την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (virtual and augmented reality)
αποτελούν τη λύση, καθώς αναδημιουργούν τη φυσική εμπειρία στον ψηφιακό κόσμο. Ειδικά αυτήν την περίοδο, λόγω της
πανδημίας, τίθενται σοβαροί περιορισμοί που επηρεάζουν το εμπόριο, ενώ και οι καταναλωτές φαίνεται να αναζητούν πιο ασφαλείς
και εύκολους τρόπους για να κάνουν τις αγορές τους.
Ένα επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί η Burberry, η οποία από κοινού με την Google ανέπτυξε ένα εργαλείο επαυξημένης
πραγματικότητας, που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν καλύτερη εικόνα του αντικειμένου προτού το αγοράσουν. Μάλιστα, στο
κατάστημα πολυτελείας της ίδιας εταιρείας, που πρόσφατα άνοιξε με την υποστήριξη του κινεζικού τεχνολογικού γίγαντα Tencent στον
τεχνολογικό κόμβο Σεντσέν της Κίνας, συνδυάζει τον φυσικό κόσμο με τις αλληλεπιδράσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
προσφέροντας μια μοναδική ψηφιακή εμπειρία για τον καταναλωτή. “Τέτοιου τύπου καταστήματα σκιαγραφούν “το κατάστημα του
μέλλοντος σήμερα”, σημειώνει η έκθεση της ΕΣΕΕ.
Το μέλλον
Όπως τονίζουν οι συντάκτες της, ενώ μέχρι χθες η δοκιμή ενδυμάτων εντός του δοκιμαστηρίου κάποιου φυσικού καταστήματος
αποτελούσε σχεδόν προαπαιτούμενο για την αγορά για τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών, πλέον η πραγματικότητα αυτή
έχει ανατραπεί. Τα ψηφιακά δοκιμαστήρια, οι εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, αλλά και οι εφαρμογές
“personal stylist”, που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, έρχονται να καλύψουν αυτήν την ανάγκη.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν μπορούν να αγνοήσουν αυτήν την τάση. Σύμφωνα με ανάλυση της McKinsey, που επικαλείται η
έκθεση, το 34% των εισηγμένων επιχειρήσεων μόδας στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη εμφάνισαν σημάδια οικονομικής
δυσχέρειας πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Η πρόβλεψη είναι ότι, παραμένοντας τα καταστήματα κλειστά
επιπλέον δύο έως τρεις μήνες, ο αριθμός αυτός θα υπερδιπλασιαστεί σε πάνω από 80%. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ετήσια
έκθεση εδώ. (ΠΗΓΗ SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr).

Το ΕΕΔΕΓΕ σας προσκαλεί στην τελετή απονομής των βραβείων Greek International Women Awards
Το Εθνικό Επιχειρηματικό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) πιστό στο στόχο του για την στήριξη της γυναικείας
επιχειρηματικότητας και την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, στηρίζει τον θεσμό των Greek International Women Awards
(GIWA) και σας προσκαλεί στην 2η τελετή απονομής των βραβείων GIWA που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Απριλίου, στις
19:00. Τα βραβεία GIWA τελούν υπό την αιγίδα του ΕΕΔΕΓΕ και υποστηρίζονται από διακεκριμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Πρόκειται για ένα θεσμό που επιβραβεύει γυναίκες επαγγελματίες που διαπρέπουν σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς και
ξεχωρίζουν για τις ικανότητες και το έργο τους. Η τελετή, στην οποία θα απευθύνει χαιρετισμό η Αυτής Εξοχότης, Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ERT WORLD και διαδικτυακά μέσα από
την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX στο https://www.ertflix.gr/ertworld-live/ . Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακό Γραφείο – Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων» - ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ο τεχνολογικός γραμματισμός θεωρείται πλέον απαραίτητο προσόν για τους εργαζόμενους όλων των οργανισμών και επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα οι τεχνολογίες όπως τα υπολογιστικά φύλλα, οι επεξεργαστές κειμένου, το διαδίκτυο, οι συνεργατικές πλατφόρμες, κ.α.,
θεωρούνται σήμερα απαραίτητα εργαλεία για την ανάληψη και την εκτέλεση μίας εργασίας. Για αυτό το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Ε.Π.Τ.Α. – Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης»
προσφέρει μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα "Ψηφιακό Γραφείο - Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων". Στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 400 ωρών, σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά
την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το κόστος, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr .Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να
επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες
9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr .
Oι δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης στη μετά covid-19 εποχή//virtual forum
Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) & η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) σας
προσκαλούν να συμμετάσχετε στο virtual forum που συνδιοργανώνουν με τίτλο : Oι δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης στη μετά covid-19
εποχή. Την Τρίτη 13/4/2021 & ώρα 10:00 πμ. Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Εγγραφή στο σύνδεσμο: https://www.icckede-virtualforum.gr/. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.icc-kede-virtualforum.gr .
Προσφορές- Ζητήσεις Συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι αναφερόμενες στο
Δελτίο Ζητήσεων - Προσφορών - Φεβρουάριος 2021 ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιθυμούν να
επικοινωνήσουν με ελληνικές, προκειμένου να συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται στην κάθε ζήτηση .
Πρόσκληση
ΓΕΦΥΡΑ -2

σε

e-ημερίδα

για

το

πρόγραμμα

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ΑΜΘ σας
προσκαλεί σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη το Σάββατο 10
Απριλίου και ώρα 12.00 με θέμα το νέο νομοσχέδιο για
τη «Συνεισφορά Δημοσίου για την Αποπληρωμή
Επιχειρηματικών Δανείων για Δανειολήπτες που έχουν
πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού
covid-19», το οποίο έχει κατατεθεί προς ψήφιση, στη
Βουλή των Ελλήνων (πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ – 2). Το
νέο πρόγραμμα αφορά στη στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την
πανδημία του κορωνοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20%
μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το
2019. Παρέχει Κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών
δανείων, για 8 μήνες, σε ποσοστό έως 90%. Στην
ημερίδα θα συμμετέχει και ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης και
τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας, που θα
απαντήσουν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων και θα
δώσουν διευκρινίσεις. Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι
ελεύθερη και θα γίνει στον εξής σύνδεσμο (zoom):
https://us02web.zoom.us/j/83369222476?pwd=RjdSZTI
wWDluNUc5Ymd6QW5HamlFUT09 . Για περισσότερες
πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ:
http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/ .

Ενημερωτική
e-ημερίδα
παρουσίασης
της
δράσης
χρηματοδότησης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού
Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19»
To Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ)
διοργανώνει ενημερωτική e-ημερίδα σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα την παρουσίαση της δράσης
«Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece”
εν μέσω πανδημίας COVID-19», που θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, στις 18:00. Κύριος ομιλητής θα είναι ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας ενώ την
δράση θα παρουσιάσουν ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού,
κ. Μιχάλης Δρίτσας και ο CEO Mantis BI, κ. Χρήστος Νικολούδης.
Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερώσει για την δράση που στοχεύει
στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece' με τη μορφή μη
επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη
εξόδων τους και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι της δράσης αυτής είναι ΜμΕ επιχειρήσεις,
εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate
Greece' ενώ επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ με το
ποσό επιχορήγησης να είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
zoom και είναι ΔΩΡΕΑΝ. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν,
παρακαλούμε
να
κάνουν
την
εγγραφή
τους
εδώ
https://forms.gle/PRb87f5pzF42oPzJA .Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ μπορείτε να καλέσετε στο 27410 24464 (933, 924).

Ημερίδα με θέμα: «Ηλεκτρονικά βιβλία και myDATA οι τελευταίες εξελίξεις πριν την έναρξη λειτουργίας»
Το Επιμελητήριο Καρδίτσας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) με θέμα «Ηλεκτρονικά βιβλία και myDATA οι τελευταίες εξελίξεις πριν την έναρξη λειτουργίας» που θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00. Κεντρικός ομιλητής θα είναι το στέλεχος της Α.Α.Δ.Ε. κ. Αντώνης Ντίνος, ο
οποίος θα προβεί σε αναλυτική παρουσίαση των ηλεκτρονικών βιβλίων και της διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA. Θα
απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Η εκδήλωση θα γίνει μέσω zoom στον
σύνδεσμο: https://zoom.us/j/93143407383?pwd=bm1WUjBNaldGRTlGaG50VDdhOURRQT09 και facebook στη
σελίδα:
https://www.facebook.com/Karditsacci
.Όσοι θέλουν μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα στο e-mail του Επιμελητηρίου:
info@karditsacci.gr
Mediterranean Taste Awards 2021, 15-17 Ιουνίου 2021
Οι εγγραφές για προϊόντα της δεύτερης περιόδου των βραβεία Mediterranean Taste Awards 2021 έχουν ανοίξει. Στα Mediterranean
Taste Awards μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε περισσότερες από 15 κατηγορίες, για παράδειγμα, Honey, Meat, Cheese κα.
Δείτε πληροφορίες και τις κατηγορίες των προϊόντων ΕΔΩ και δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ. Η διαδικασία αξιολόγησης της πρώτης
περιόδου του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε και οι νικητές έχουν ανακοινωθεί ΕΔΩ. Επικοινωνία για Ελληνικές επιχειρήσεις: Eva
Pegiou -Country Manager Greece, τηλ:2112343702, email: info@medtasteawards.com .

webinar με θέμα «Οδηγός επιβίωσης για την επανεκκίνηση του
τουρισμού»

Πρόσκληση
ενημερωτικής
''ΓΕΦΥΡΑ 2'', 14 Απριλίου 2021

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.travel)
διοργανώνει webinar με θέμα «Οδηγός επιβίωσης για την επανεκκίνηση
του τουρισμού» , την Τετάρτη 14 Απρίλιου 2021 και ώρα 15:00 μμ.
Συντονισμός: Νικόλ Καζαντζίδου, δημοσιογράφος στο ΑθηναϊκόΜακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπεύθυνη τουριστικού ρεπορτάζ στη
Β.Ελλάδα. Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν. Το webinar θα
πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom. Για να παρακολουθήσετε
την
εκδήλωση
απαιτείται
προεγγραφή
εδώ:
https://zoom.us/meeting/register/tJAocuqqTMqEtA1sbHs10cElgJurQCqKHw . Στο τέλος του live webinar θα
σταλούν στους συμμετέχοντες links για ένα on demand online course του
Ο.Τ.Θ. σχετικά με τις βασικές αρχές και λειτουργίες του Digital Marketing.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
διοργανώνει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: “ΝΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ -ΓΕΦΥΡΑ 2” Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021,
ώρα 14:00-15.00. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών κ.
Φώτης Κουρμούσης θα παρουσιάσει το “Νέο
Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων –
Γέφυρα 2” και θα αναπτύξει τα ακόλουθα θέματα: Δικαιούχοι και κριτήρια επιλεξιμότητας - Διαδικασία
Αίτησης - Ποσοστά Κρατικής επιδότησης διάρκειας 8
μηνών. Στο τέλος της παρουσίασης, θα διατεθεί χρόνος
για την υποβολή ερωτημάτων και την παροχή
απαντήσεων από τον ομιλητή.
Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της ΕΓΔΙΧ: http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/ .
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της
πλατφόρμας Webex στον σύνδεσμο: https://emeeting.webex.com/emeeting/j.php?MTID=m21120d1ec27f742201040958af
66dee2 (Meeting Number: 163 961 3360, password:
ebea [αν ζητηθεί]). Τμήμα Εμπορίου ΕΒΕΑ,
τηλ.:2103627911, e-mail: domtrade@acci.gr .

Διαδικτυακή ημερίδα του ΣΥΣΕΠ με θέμα το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2»
Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, ο ΣΥ.Σ.ΕΠ. έχει την τιμή να υποδεχτεί
σε μια LIVE ομιλία, τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Φώτη Κουρμούση, ιντερνετικά μέσω της
πλατφόρμας zoom. Ο Γενικός Γραμματέας θα τοποθετηθεί σχετικά με το
Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2». Προωθείται το Link για να μπορέσετε να
παρακολουθήσετε την παρουσίαση, το οποίο μόλις το πατήσετε μπαίνετε
άμεσα
στην
ψηφιακή
αίθουσα
σεμιναρίου:
https://us02web.zoom.us/j/89440185939?pwd=ejZaUlR6Vm94aTlnZ0NW
SlljbmlFUT09#success Σε περίπτωση που σας ζητήσει κωδικούς,
χρησιμοποιείτε: Meeting ID: 894 4018 5939, Passcode: 123456. Η ομιλία
θα ξεκινήσει στις 16:00 έως τις 18:00, με τη δυνατότητα υποβολής δικών
σας ερωτήσεων, απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, με ανοιχτά
μικρόφωνα και κάμερες.
Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 την
Παρασκευή 16 Απριλίου 2021
Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για το νέο πρόγραμμα επιδότησης
επιχειρηματικών δανείων –ΓΕΦΥΡΑ 2 διοργανώνει το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 16/04/2021 και
ώρα 14:00, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Φώτη Κουρμούση που
θα αναπτύξει τα ακόλουθα θέματα:
- Δικαιούχοι και κριτήρια επιλεξιμότητας
- Διαδικασία αίτησης
- Ποσοστά κρατικής επιδότησης διάρκειας 8 μηνών.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή, κατόπιν εγγραφής.
Παρακαλείστε να
συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, μέσω του link στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα
ZOOM:
https://zoom.us/webinar/register/WN_4gLkspCHR52sGgMZKM8sLw
μέχρι το πρωί της Πέμπτης 15.4.21 και ακολούθως θα λάβετε το
σύνδεσμο παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά
με το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
ΕΓΔΙΧ: http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/. Μετά το πέρας των
εισηγήσεων θα διεξαχθεί συζήτηση με τους συμμετέχοντες.
Στην περίπτωση, που επιθυμείτε να υποβάλετε, εκ των προτέρων,
σχετικό ερώτημα, μπορείτε να το στείλετε εγγράφως στο Τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, τηλ. 2310370132,
Ανδρομάχη Γεωργίου georgiou@ebeth.gr , Άννα Μπένη: beni@ebeth.gr.
Σημειώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρίσουν οι
ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της φόρμας συμμετοχής θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της σχετικής εκδήλωσης.

Ενημερωτική παρουσίαση για το MSc in Strategic Product Design
από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) διοργανώνει ενημερωτική
παρουσίαση για το Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘MSc in
Strategic Product Design’ την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, 19:00-20:00
μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα
πραγματοποιηθεί ζωντανή σύνδεση και ξενάγηση στο εργαστήριο Digital
Manufacturing and Materials Characterization Laboratory (DMMC Lab)
του Δι.Πα.Ε.. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσω Facebook event και
του LinkedIn event.

Εκδήλωση
με
θέμα:
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
Διακυβέρνηση», 23 Απριλίου 2021

τηλεδιάσκεψης

«Προγράμματα
&
Εταιρική

To Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
(ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΟΠΑ) σας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση την
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 18.00 – 20.00
με θέμα «Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
& Εταιρική Διακυβέρνηση» με σκοπό την ανάπτυξη
διαύλων επικοινωνίας με την αγορά. Η εκδήλωση
εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του ΟΠΑ για προαγωγή
του δημόσιου διαλόγου και της εποικοδομητικής
ζύμωσης στα θέματα της Εταιρικής Διακυβέρνησης που
απασχολούν την αγορά και καθιστούν αναγκαία την
ειδικότερη κατάρτιση των στελεχών της στο πλαίσιο της
Συμμόρφωσης (Compliance) αλλά και με γνώμονα την
"Ανάπτυξη
Δράσεων
Χρηματοοικονομικού
Εγγραμματισμού" (Financial Literacy). Η εκδήλωση
απευθύνεται σε στελέχη ή μέλη επιχειρήσεων του
χρηματοπιστωτικού και του ευρύτερου εμπορικού
τομέα, σε στελέχη εισηγμένων εταιρειών, σε
ελεύθερους επαγγελματίες της αγοράς αλλά και σε
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η εκδήλωση θα
διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και η
συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παρακολουθήσουν την εκδήλωση κατόπιν
υποχρεωτικής εγγραφής / δήλωσης συμμετοχής στη
φόρμα https://forms.gle/svfEMwAyDxMXUDE98 μέχρι
τις 20/4/2021. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8203753.
Παρουσίαση
εταιριών
Μαυροβουνίου

κατασκευής

επίπλων

Η Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην Αθήνα με έγγραφο
που απέστειλε στο ΒΕΘ, μας ενημερώνει μέσω
παρουσίασης για τις εταιρίες κατασκευής επίπλων του
Μαυροβουνίου. Η παρουσίαση που βρίσκεται ΕΔΩ
εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Επενδύσεων του
Μαυροβουνίου και περιέχει όλες τις σχετικές
πληροφορίες, από την επισκόπηση των πιο γνωστών
εταιρειών του Μαυροβουνίου στον τομέα της
κατασκευής επίπλων έως τις μέσες τιμές των πρώτων
υλών. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία
απευθυνθείτε στην Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην
Αθήνα, τηλ: 2107241212, email: greece@mfa.gov.me .

Σεμινάριο για την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης Access2Markets στην
ελληνική γλώσσα (14.04.2021)

Ψηφιακό Εργαστήριο με θέμα «Ψηφιακή
Εμπειρία Πελάτη», 19 Απριλίου 2021

Η B8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών (Τηλ.
2103682767, Fax. 2103682771, email: b08@mfa.gr ) κατόπιν ενημέρωσής της που
περιήλθε από την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας
γνωρίζει ότι στις 14 Απριλίου τ.έ., ώρα Ελλάδας 09:00-13:00, θα διεξαχθεί σεμινάριο
για την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης Access2Markets, στην ελληνική γλώσσα,
μέσω τηλεματικής. Υπενθυμίζεται ότι προηγούμενο συναφές σεμινάριο με διερμηνέα
στην ελληνική γλώσσα είχε πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2020. Το εν λόγω
σεμινάριο, το οποίο τιτλοφορείται “Access2Markets Train the Trainers”, απευθύνεται
πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε συμμετέχοντες οι οποίοι, θα μπορούν στην
συνέχεια να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι εκπαιδεύσεις για τη χρήση της
διαδικτυακής πύλης. Για τον σκοπό αυτό, θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες
εκπαιδευτικό υλικό (training kit). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένης και της αίτησης εγγραφής, θα αναρτηθούν στον
σύνδεσμο:https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eventsaccess2markets . Στόχος της διαδικτυακής πύλης “Access2Markets” είναι να
διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν εμπορικά σε τρίτες
χώρες και να αξιοποιήσουν το προτιμησιακό καθεστώς των εμπορικών συμφωνιών
της ΕΕ, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες, όπως σχετικά με δασμολογικό
καθεστώς, κανόνες καταγωγής, ειδικές απαιτήσεις τρίτων χωρών κ.λπ.

Ο ΣΕΒ διοργανώνει Ψηφιακό Εργαστήριο
με θέμα «Ψηφιακή Εμπειρία Πελάτη», τη
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, και ώρα 16.30.
Στην
4η
Βιομηχανική Επανάσταση,
αναδύεται ένας νέος τύπος τεχνολογικά
ενήμερου,
πληροφορημένου
και
απαιτητικού καταναλωτή. Η ικανοποίηση
των αναγκών του προϋποθέτει από τις
επιχειρήσεις
την
υιοθέτηση
πελατοκεντρικής θεώρησης μέσω της
ψηφιοποίησης της εμπειρίας πελάτη. Οι
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ψηφιακές
πλατφόρμες εμπειρίας πελάτη εμφανίζουν
αύξηση εσόδων 6,5 φορές υψηλότερη σε
σχέση με όσες καθυστερούν, ενώ οι
πελάτες που έχουν εξαιρετική εμπειρία,
ξοδεύουν 140% παραπάνω σε σχέση με
όσους έχουν αρνητική εμπειρία. Ο κ.
Adrian
Nash,
Head
of
Customer
Experience Strategy, SAP θα παρουσιάσει
τις τάσεις της εμπειρίας πελάτη στην
ψηφιακή εποχή, ενώ ο κ. Andrea Laurenza,
Technology Leader, Head of Deloitte
Digital North & South Europe θα αναφερθεί
στον ρόλο και την αξία των δεδομένων. Στο
εργαστήριο επίσης θα παρουσιαστούν
επιτυχημένες εφαρμογές ψηφιοποίησης
εμπειρίας
πελάτη
σε
ελληνικές
επιχειρήσεις.
Δείτε
το
αναλυτικό
πρόγραμμα
του
εργαστηρίου
εδώ.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα
συμμετοχής στο σύνδεσμο: ΕΔΩ . Θα
λάβετε
το
σύνδεσμο
ηλεκτρονικής
παρακολούθησης του εργαστηρίου αμέσως
μετά την εγγραφή σας. Επόμενη ψηφιακή
εκδήλωση: «Μέλλον της Εργασίας»,
Τετάρτη, 19 Μαΐου. Πληροφορίες: Τομέας
Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και
Περιφερειακής
Πολιτικής
ΣΕΒ,
κα
Ελεονώρα Σταμάτη | Τ: 211 500 6165 | E:
industrial@sev.org.gr .

Webinar στις 14 Απριλίου για το «Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» της EBRD
Το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
για παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις θα
βρεθεί στο επίκεντρο webinar, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Απριλίου και
ώρες 15:00-16:15 και φορείς διοργάνωσης είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν: το Πρόγραμμα Παροχής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EBRD «Advice for small Businesses» στην Ελλάδα,
τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που προσφέρει στις επιχειρήσεις καθώς και
εμπειρίες συμβούλων και εταιριών, που ήδη συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η
εκδήλωση είναι ανοικτή, κατόπιν εγγραφής. Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη
φόρμα συμμετοχής, μέσω του ακόλουθου link στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM:
https://zoom.us/webinar/register/WN_etLYFsFeTx6DjGOUJQJrWQ
μέχρι το πρωί
της Τρίτης 13.4.21 και ακολούθως θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής
παρακολούθησης. Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα διεξαχθεί συζήτηση με τους
συμμετέχοντες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ . Στην περίπτωση, που επιθυμείτε
να υποβάλετε, εκ των προτέρων, σχετικό ερώτημα, μπορείτε να το στείλετε εγγράφως
στα παρακάτω e-mail: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου & Εκδόσεων ΕΒΕΘ, τ.
2310370132, Ανδρομάχη Γεωργίου: georgiou@ebeth.gr
& Άννα Μπένη:
beni@ebeth.gr .
Fashion Open Studio (FOS) 2021, 20-22 Απριλίου 2021
Το Fashion Open Studio είναι μια σειρά εκδηλώσεων που λαμβάνει χώρα κατά τη
διάρκεια της Εβδομάδας Επανάστασης της Μόδας. Είναι μια διεθνής δράση του
κινήματος που έρχεται να αντικαταστήσει τα catwalks με μια περιβαλλοντικά βιώσιμη
εναλλακτική δράση. Το FOS συνιστά μια εναλλακτική μέθοδο παρουσίασης της
δουλειάς ενός σχεδιαστή, πλήρως συμβατή με τη φιλοσοφία της ηθικής μόδας. Αντί
για μια συμβατική επίδειξη μόδας, ο σχεδιαστής ανοίγει το ατελιέ του για να υποδεχθεί
και να ξεναγήσει το κοινό του, να συνομιλήσει μαζί του και να απαντήσει σε
ερωτήσεις. Στόχος του FOS είναι η εισαγωγή ενός εναλλακτικού τρόπου παρουσίασης
της δουλειάς ενός atelier Couture, μέσω μιας διοργάνωσης μικρότερης κλίμακας με
διεθνείς συμμετέχοντες και έμφαση στην προσωπική επαφή μεταξύ δημιουργούκοινού. Το Fashion Open Studio θα διεξαχθεί στο Atelier του Maison Faliakos στο
Μετς, κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Fashion Revolution, 20-22
Απριλίου, Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης
του COVID-19. Η παρακολούθηση θα είναι διεθνώς προσβάσιμη μέσω ψηφιακής
πλατφόρμας έναντι του αντιτίμου των 5€ και θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
εργαστηρίου κυκλικής μόδας. Για να συμμετάσχετε στο FOS κάνετε την εγγραφή σας
ΕΔΩ. Μάθετε περισσότερα για το FOS εδώ.
Φεστιβάλ Raise Your Voice 2021, 23-25 Απριλίου 2021
Στις 23-25 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί το Raise Your Voice Festival 2021, το
πρώτο ψηφιακό Φεστιβάλ τέχνης και πολιτισμού με το μήνυμα «Κάνε τη Σύνδεση
μεταξύ των καθημερινών επιλογών και την Εμπορία Ανθρώπων - Μεταξύ των
καθημερινών επιλογών και την Κλιματική αλλαγή», το οποίο είναι μια συνδιοργάνωση
56 κρατικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η δήλωση
συμμετοχής βρίσκεται ΕΔΩ και το αναλυτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.

Έκθεση χειροτεχνίας και δώρων IHGF
Delhi Fair, 19-23 Μαΐου 2021
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα με
έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ μας
ενημερώνει ότι από τις 19 έως τις 23 Μαΐου
2021 θα πραγματοποιηθεί η έκθεση
χειροτεχνίας και δώρων IHGF Delhi Fair με
φυσική παρουσία στο εκθεσιακό κέντρο
India Expo Center & Mart, Δελχί, Ινδία και
θα
τηρηθούν
όλα
τα
απαραίτητα
υγειονομικά μέτρα που ισχύουν από την
κυβέρνηση της Ινδίας. Είναι σκόπιμο να
αναφερθεί ότι οι συναντήσεις B2B με
φυσική παρουσία είναι η ζωή για τον τομέα
της χειροτεχνίας, καθώς το στοιχείο της
αφής, της αίσθησης και της οπτικής
επίδρασης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο
στη λήψη αποφάσεων των αγοραστών. Οι
ευρείες κατηγορίες προϊόντων του IHGF
Delhi Fair είναι: Διακοσμητικά και δώρα,
Αξεσουάρ επίπλων και σπιτιού, Υφάσματα
οικιακής χρήσης, έπιπλα και καλύψεις
δαπέδων,
Κοσμήματα, αξεσουάρ και
τσάντες, Χριστουγεννιάτικες Διακοσμήσεις,
Κεριά & Θυμίαμα και Λαμπτήρες &
φωτισμός. Μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της Έκθεσης Δελχί IHGF στο
www.ihgfdelhifair.in . Οι εγγραφές γίνονται
ΕΔΩ.

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΛΓΙΟ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγγραγο με
θέμα «Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο
- Μάρτιος 2021» . Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/
) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε έγγραφο με
θέμα: Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή
πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων
(standards)/νομοθεσίας προϊόντων. Μέρος του εγγράφου
αναφέρει ότι « Με ηλεκτρονική επιστολή της
εδώ
Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στις 4 Απριλίου μας
ενημέρωσε ότι η Αίγυπτος την περασμένη εβδομάδα κατέθεσε
στον ΠΟΕ
νέα κοινοποίηση TBT
σχετικά με το
επικαιροποιημένο πρότυπο για το ανοξείδωτο χάλυβα και
επιχρυσωμένα επιτραπέζια σκεύη. Παρακαλούμε για την
αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κλπ στο Γραφείο
μας μέχρι 21 Απριλίου 2021, προκειμένου με τη σειρά μας να
τα προωθήσουμε στο τμήμα Εμπορικών Υποθέσεων της εδώ
Διπλ. Αντι/πείας της Ε.Ε. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα
κείμενα
όλων
των
ειδοποιήσεων
στο
TBT:
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search
και
SPS:
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search . Σας καλώ να
ελέγχετε τακτικά αυτούς τους συνδέσμους για τυχόν νέες
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από την Αίγυπτο» . Το
αντίγραφο της κοινοποίησης βρίσκεται ΕΔΩ . Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ:
+202-27948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο , με έγγραφο που απέστειλε
προς το ΒΕΘ ενημερώνει ότι, ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση
σχετικά με την έγκριση οινολογικών πρακτικών με στόχο τη
διευκόλυνση εξαγωγών οίνου στο πλαίσιο της Συμφωνίας
Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ιαπωνίας -ΕΕ. Για να δείτε τις
πρακτικές που εγκρίθηκαν πατήστε ΕΔΩ. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Τόκυο
(www.agora.mfa.gr ), Τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, FAX: +81-33404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο Μαρτίου 2021, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το
οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στα
Τίρανα
(www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις
από την Αργεντινή (Μάρτιος 2021).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Μπουένος Άϊρες (www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina),
email: ecocom-buenosaires@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
- Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ , απέστειλε έγγραφο
με θέμα: «Ο τομέας τροφίμων και ποτών στη Γερμανία».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Ντύσσελντορφ (https://agora.mfa.gr/)
,email: ecocomdusseldorf@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
- Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με
θέμα:
- «Eργασία από το σπίτι (Home Office) στην Γερμανία –
Σημαντικά περιθώρια αύξησης»
- «Αύξηση του Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος στα Ανατολικά
Ομόσπονδα Κρατίδια – Βελτίωση της κατάστασης στην
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocomberlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Πρεσβεία
της Ελλάδας στη Ρώμη απέστειλε έγγραφο με θέμα: Οδηγός
Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας
Μαδαγασκάρης.
Επισυνάπτεται οδηγός επιχειρηματικής δραστηριότητας στη
Μαδαγασκάρη.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210
3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφο με
θέμα: «Νέες συγχωνεύσεις στον Τραπεζικό τομέα της
Ισπανίας».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr )
ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον
Καναδά, τον μήνα Μάρτιο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στον Καναδά (www.agora.mfa.gr
), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

e- ειδησεόγραμμα Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο – Μάρτιος
2021
e- ειδησεόγραμμα Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο – Μάρτιος
2021, Τεύχος 176 . Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας
της Εργασίας. Δείτε εδώ το νέο τεύχος του e-δησεογράμματος
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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14/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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14/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ.
2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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10/05/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΗΛ. 26510 07982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

270

11/05/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΗΛ. 210 8705010

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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24/05/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313323115

ΤΗΝ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

•
•

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

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.

