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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμμετοχή Β.Ε.Θ.
στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα συμμετέχει στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από
11 έως 19 Σεπτεμβρίου 2021, διοργανώνοντας ομαδική συμμετοχή για τις επιχειρήσεις-μέλη του.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που θα συμμετέχουν, θα βρίσκονται στα περίπτερα 2 και 3 της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Το Β.Ε.Θ. θα επιδοτήσει το 50% του κόστους σταντ 12 τ.μ. με δομή – τύπου 2, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την προσφορά
της ΔΕΘ Α Ε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και έχει ως εξής: Ίχνος εδάφους 34 €/τ.μ.+ εξοπλισμένος χώρος - δομή τύπου
2, 17 €/τ.μ. πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή 12Χ51Χ50%= 306€ πλέον ΦΠΑ 24%. Οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη ενοικίασης εξοπλισμού
(γραφεία, καθίσματα, κ.α) από τις επιχειρήσεις θα επιβαρύνει τους χρήστες, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της ΔΕΘ.
Η 85η ΔΕΘ, το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας, θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία από τις 11-19 Σεπτεμβρίου
2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Η ΔΕΘ θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη Έκθεση που θα διοργανωθεί στην Ευρώπη το 2021 και θα θέσει τον οργανωτικό πήχη για
όλες τις ανάλογες εκδηλώσεις με δεδομένη την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος.
Η φετινή ΔΕΘ θα είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα με κεντρικό θεματικό άξονα της Έκθεσης το Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον της
χώρας, με αφορμή και την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
Με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία και τον πολιτισμό, η 85η ΔΕΘ θα προσελκύσει τη συμμετοχή
αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων και φορέων από όλη την Ελλάδα, αλλά και ξένων συμμετοχών.
Παράλληλα, θα διαθέτει και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα αποτελέσουν πόλο έλξης για επισκέπτες όλων των ηλικιών.
Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν δίνεται η δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους προς πώληση στο χώρο της έκθεσης με
την προϋπόθεση να τηρήσουν όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό της ΔΕΘ προϋποθέσεις.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
να εξοφληθεί η συνδρομή της επιχείρησης του έτους 2021 στο Β.Ε.Θ και το τέλος τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ του έτους
2021.
✓ να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο ΒΕΘ (public@veth.gov.gr, Fax. 2310232667) η συνημμένη δήλωση συμμετοχής
μέχρι την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.
Σημειώνεται ότι για την εξασφάλιση του χώρου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, τα δε αναλογούντα , ανά επιχείρηση, τ.μ. θα
οριστικοποιηθούν μετά την εκδήλωση του συνολικού ενδιαφέροντος.
✓

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ.,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 271708, email : public@veth.gov.gr
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ,
Πρόεδρος

Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών
Το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε την ψηφιακή πλατφόρμα για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, στο πλαίσιο του
νέου Νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Ο ανωτέρω Νόμος περιέχει σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων
για τα νοικοκυριά, όπως:
η ρύθμιση οφειλών, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, σε έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τους
χρηματοδοτικούς φορείς, και η επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών για 5 έτη, σε όσους ρυθμίσουν τις οφειλές
τους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει στους οφειλέτες με ισχυρή οικονομική αδυναμία να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ότι όντως
αποτελούν ευάλωτα νοικοκυριά. Ακολούθως, μπορούν να επωφεληθούν από τις προστατευτικές πρόνοιες του Νόμου 4738/2020,
δηλαδή να διαγράψουν όλες τις οφειλές τους και να λάβουν τη 2η ευκαιρία. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της. Είναι διαθέσιμη στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-eualotouopheilete. Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, οι πολίτες μπορούν
να απευθυνθούν σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

1η Απόφαση Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων
Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων
Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) έργων συνολικής
δημόσιας δαπάνης 1.327.451,97 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
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Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για
Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του
ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την ένταξη χιλίων δεκατεσσάρων (1.014)
έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.486.511,04 ευρώ. Τα
συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια
οκτακόσια εξήντα επτά (1.867). Η συνολική δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 25.884.397,14 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση
εδώ.
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Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ποιοτικός
Εκσυγχρονισμός»
Δημοσιεύθηκε η

δέκατη πέμπτη

(15η) τροποποίηση της

Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο
της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά
με την ένταξη επιπλέον ενός (1) επενδυτικού σχεδίου συνολικού
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 190.000,00 ευρώ. Η
συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 59.507.136,4 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

15η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εκτατόν
ογδόντα δύο (182) επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 12.996.070,59 ευρώ. Η συνολική δημόσια
δαπάνη ανέρχεται σε 431.320.270,01 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης
Αποβλήτων»
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά στην κατανομή
του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια. Δείτε την 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Έως 27 Αυγούστου η προθεσμία για αρχικές δηλώσεις και διορθώσεις λαθών αποζημιώσεων ιδιοκτητών ακινήτων
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 21.07.2021: Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τις 27 Αυγούστου 2021 η προθεσμία, που λήγει σήμερα, και εντός της οποίας:
·
Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Covid ή/και Δηλώσεις
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. Για τη
διευκόλυνση όσων έχουν υποβάλει ήδη «Δηλώσεις COVID», η ΑΑΔΕ θα τους αποστέλλει σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να
διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις τους.
·
Δήλωση Covid μπορούν να υποβάλουν οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Covid για
τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.
·
Για τους μήνες Μάρτιο 2020 κι εφεξής, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε μία
Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης του αρχικού εκμισθωτή, οι υπεκμισθωτές καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές
Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, ώστε να προσδιορίσουν ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους
υπομισθωτές τους.

Αναστολές Ιουλίου
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3127/Β/17-7-2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 51320/2021 με τη λίστα των ΚΑΔ, που ορίζονται από
το Υπουργείο Οικονομικών, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία ή που πλήττονται για τον
μήνα Ιούλιο 2021 για τη διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την ΚΥΑ με τον πίνακα ΚΑΔ.

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για την προοπτική
διείσδυσης του ελληνικού ελαιολάδου & των
προϊόντων αγροδιατροφής στην Ολλανδική αγορά
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σε συνεργασία με το Γραφείο
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Χάγης στην
Ολλανδία, προτίθεται να διοργανώσει ενημερωτικό webinar
για τις προοπτικές διείσδυσης & διάθεσης των προϊόντων
αγροδιατροφής και κυρίως της ελιάς και του ελαιολάδου
στην Ολλανδική αγορά και στα καταστήματα τροφίμων.
Το πραγματικό μερίδιο του ελληνικού ελαιολάδου στην
Ολλανδία είναι σχετικά μικρό. Συνεπώς, το ελληνικό
ελαιόλαδο έχει το περιθώριο να κερδίσει έδαφος. Οι
ελληνικές ελιές έχουν μια καλά εδραιωμένη θέση στην
ολλανδική αγορά (δείτε στο σύνδεσμο σχετική έρευνα):
https://agora.mfa.gr/infofiles/OLIVE%20OIL%20AND%20O
LIVES%20Market%20resarch%20nl.pdf
Τα τελευταία χρόνια, οι Ολλανδοί έχουν σημειώσει μια
προοδευτική αλλαγή στη συμπεριφορά τους εστιάζοντας
περισσότερο στη σημασία των υγιεινών και φυσικών
τροφίμων.
Επιπλέον, σύμφωνα με την Ολλανδική Στατιστική
Υπηρεσία,
η
Ολλανδία πραγματοποιεί
όλο και
περισσότερες εισαγωγές από την Ελλάδα. Το 2020, τα
ελληνικά προϊόντα στον τομέα τροφίμων σημείωσαν ρεκόρ
εξαγωγών προς την Ολλανδία φθάνοντας σχεδόν στα 160
εκατομμύρια.
Όσες
επιχειρήσεις
(παραγωγοί/μεταποιητές/έμποροι)
ενδιαφέρονται, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την
φόρμα συμμετοχής προκειμένου να οργανώσουμε τις
λεπτομέρειες
πραγματοποίησης
της
ενημερωτικής
εκδήλωσης.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1DDZCanrcv
dRaOiX5gIDjfKQJHNtJ1ELPz2lUvS8Ofp50WA/viewform?u
sp=sf_link

Πρόγραμμα The Mediterranean Foods από την εταιρεία ECRM
Με επιστολή προς το ΒΕΘ η εταιρεία ECRM με έδρα τις ΗΠΑ μας
ενημέρωσε πως , ως «αγοραστική πύλη» παρέχει εγγυημένες
προσωπικές Β2Β συναντήσεις με αγοραστές από μεγάλες αλυσίδες
λιανικού εμπορίου που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν νέα
προϊόντα. Ανακοινώνει σε προμηθευτές και παραγωγούς από την
Ελλάδα και την Κύπρο την έναρξη του προγράμματος The
Mediterranean Foods!
To πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά στην πλατφόρμα www.ecrmconnect.com στις 14-16
Σεπτεμβρίου 2021. Αφορά τις παρακάτω κατηγορίες τροφίμων &
ποτών:
1. Αρτοσκευάσματα (πρώτες ύλες, προϊόντα έτοιμα για το ράφι,
κρακεράκια, κριτσίνια, φρυγανιές, παξιμάδια, ψωμί, μπισκότα,
κουλούρια, βουτήματα, κλπ)
2. Τρόφιμα σε κονσέρβες / βάζα.
3. Καφές, τσάι, κακάο.
4. Αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί.
5. Ζυμαρικά, όσπρια, σπόροι
6. Ελαιόλαδα, ελιές, ξίδια, αλοιφές.
7. Μέλια, μαρμελάδες, σάλτσες.
8. Διάφορες λιχουδιές/μεζέδες/εδέσματα.
Η ECRM έχει διορίσει τον κ. Άκη Καστανόπουλο, πιστοποιημένο
Export Manager από την TÜV Hellas, για να βοηθήσει προμηθευτές
από την Ελλάδα και την Κύπρο να κατανοήσουν τις υπηρεσίες της
ECRM και να τους βοηθήσει να συμμετάσχουν και να αξιοποιήσουν
στο έπακρο το πρόγραμμα.
Αν θέλετε να δείξετε σε εγγυημένες Β2Β συναντήσεις με αληθινούς
αγοραστές τα μεσογειακά προϊόντα σας και να συναντήσετε
πρόσωπο με πρόσωπο τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων λιανικού
εμπορίου και διανομείς, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπό της
ECRM κ. Άκη Καστανόπουλο για αυτό το πρόγραμμα ECRM |
Greece & Cyprus "Mediterranean Program" Manager, Mobile &
Viber: +30 6989 60 10 09, Email: Akis@ecrm.marketgate.com,
ECRM.MarketGate.com (https://ecrm.marketgate.com/) .

Επιστρεπτέες προκαταβολές, δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις τροποποίησης του πλαισίου
Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι νέες αποφάσεις με τις οποίες τροποποιείται το πλαίσιο των επιστρεπτέων προκαταβολών 1 έως 7. Με τις
τροποποιήσεις επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) Παρατείνεται η υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως 30.9.2021 για όλους του
κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής (1 έως 7) β) Παρατείνεται η δυνατότητα ενστάσεων έως 30.7.2021 για τις επιστρεπτέες
προκαταβολές 3,4,5,6,7. Δείτε τα σχετικά ΦΕΚ 3122Β/16.07.2021, ΦΕΚ 3123Β/16.07.2021 και ΦΕΚ 3124Β/16.07.2021.

958 εκ. ευρώ κατέβαλε ο ΟΑΕΔ στο Α΄ εξάμηνο του 2021 για τη στήριξη του εργατικού δυναμικού και της αγοράς εργασίας
Δελτίο Τύπου. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ο ΟΑΕΔ κατέβαλε συνολικά 958.185.281 ευρώ για τη στήριξη του εργατικού δυναμικού
και της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν 703.760.544 ευρώ για επιδόματα, παροχές και βοηθήματα σε 439.416
μοναδικούς δικαιούχους, 247.296.885 ευρώ για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, καθώς και 7.127.852 ευρώ για την πρακτική
άσκηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ.

Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημοσίευσε Δελτίο Τύπου σχετικά με την Απόφαση Ένταξης εξήντα (60) νεοφυών
επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύονται με τη μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, στο πλαίσιο της
Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του
ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 4,62
εκατ. ευρώ. Έως σήμερα έχουν υποβληθεί 239 αιτήσεις χρηματοδότησης και έχουν αξιολογηθεί οι 169. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η
επόμενη Απόφαση Ένταξης 84 ακόμη νεοφυών επιχειρήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,1 εκατ. ευρώ. Η Δράση
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά
προτεραιότητας (first in‐first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και οι υποβολές
συνεχίζονται έως και τις 30/09/2021. Δείτε την πρώτη (1η) Απόφαση Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων της Δράσης εδώ. Δελτίο
Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Διαγωνισμός Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2021: Εθνικοί Νικητές
Ολοκληρώθηκε το εθνικό σκέλος του Διαγωνισμού για την ανάδειξη των εθνικών νικητών που θα συμμετάσχουν στα «Ευρωπαϊκά
Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2021». Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής που θα λάβει χώρα
στη Σλοβενία το Νοέμβριο 2021. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσπίστηκε το 2006 για να
αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι κατηγορίες των Βραβείων είναι έξι:
α) Προώθηση της Επιχειρηματικότητας,
β) Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες,
γ) Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης,
δ) Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης,
ε) Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης και
στ) Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα,
ενώ υπάρχει και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.
Στην Ελλάδα, νικήτριες αναδείχθηκαν πρωτοβουλίες που προωθούν την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική αντίληψη,
ενισχύουν το Οικοσύστημα Καινοτομίας, στηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση, συμβάλουν στη δικτύωση και εμπνέουν τους νέους να
ασχοληθούν με το επιχειρείν. Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τις πρωτοβουλίες οι οποίες
θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού.

Πιο κοντά στην έκδοση ψηφιακού ευρώ η ΕΕ
Ομαλά -όπως όλα δείχνουν- εξελίσσεται η σταδιακή προσέγγιση της Ευρώπης προς τα ψηφιακά νομίσματα και δη το ευρώ, στα
βήματα άλλων ανταγωνιστικών οικονομιών, όπως η Κίνα ή οι ΗΠΑ. Τα ψηφιακά νομίσματα κερδίζουν έδαφος μεταξύ των κεντρικών
τραπεζών ανά τον κόσμο, αφενός σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και
αφετέρου να αντιμετωπιστεί η επέλαση των κρυπτονομισμάτων. Υπό αυτά τα δεδομένα κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η σχετική
κινητικότητα που εκδηλώνεται επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έκανε το πρώτο βήμα προς την
κυκλοφορία μιας ψηφιακής έκδοσης του ευρώ. Ανακοίνωσε ότι ξεκινά 24μηνη διερεύνηση για το ψηφιακό ευρώ, η οποία αποβλέπει
στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων που αφορούν τη σχεδίαση και τη διανομή του. Κατά τη φάση διερεύνησης το Ευρωσύστημα
θα επικεντρωθεί στη λειτουργική σχεδίαση του ψηφιακού ευρώ με βάση τις ανάγκες των χρηστών. Θα εξεταστούν επίσης οι συνθήκες
χρήσης, που θα πρέπει να παρέχει ένα ψηφιακό ευρώ για την επίτευξη των στόχων του: μια ακίνδυνη, προσβάσιμη και αποδοτική
μορφή ψηφιακού χρήματος κεντρικής τράπεζας. Θα αξιολογηθούν εξάλλου οι πιθανές επιδράσεις του ψηφιακού ευρώ στην αγορά και
θα προσδιοριστούν οι επιλογές για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
Θετικά τα πρώτα δείγματα
Ήδη τους τελευταίους εννέα μήνες η ΕΚΤ τεστάρει την προοπτική ενός ψηφιακού νομίσματος σε συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές
τράπεζες της ζώνης του ευρώ, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με την ίδια την ΕΚΤ,
κατά τη δοκιμαστική αυτή φάση η Τράπεζα δεν διαπίστωσε τεχνικά εμπόδια κατά τη φάση των προκαταρκτικών δοκιμών του ψηφιακού
ευρώ.
Δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις τομείς: τεχνολογία blockchain για το ψηφιακό ευρώ, προστασία προσωπικών δεδομένων και
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όρια όσον αφορά την ποσότητα ψηφιακού ευρώ σε
κυκλοφορία, πρόσβαση των τελικών χρηστών χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο και διευκόλυνση της πρόσβασης για όλους με τις
κατάλληλες συσκευές. «Δεν εντοπίστηκαν σημαντικά τεχνικά εμπόδια σε καμία από τις υπό αξιολόγηση επιλογές σχεδίασης» αναφέρει
η ΕΚΤ.
Τόσο η υπηρεσία του Ευρωσυστήματος για τον διακανονισμό άμεσων πληρωμών μέσω TARGET (TIPS) όσο και εναλλακτικές λύσεις,
όπως η τεχνολογία blockchain, αποδείχθηκαν ικανές να διεκπεραιώνουν περισσότερες από 40.000 συναλλαγές το δευτερόλεπτο. Οι
δοκιμές έδειξαν επίσης ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστούν δομές που συνδυάζουν κεντρικά και αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά.
Πιο πράσινο από το bitcoin
Σύμφωνα με αυτές τις δοκιμές, η βασική υποδομή για το ψηφιακό ευρώ θα ήταν φιλική προς το περιβάλλον: σε ό,τι αφορά τις δομές
που υποβλήθηκαν σε δοκιμές, η κατανάλωση ενέργειας για τη διενέργεια δεκάδων χιλιάδων συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο είναι
αμελητέα σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατανάλωση για κρυπτοστοιχεία ενεργητικού, όπως το bitcoin.
«Έχουν περάσει εννέα μήνες από τότε που δημοσιεύσαμε την έκθεσή μας για το ψηφιακό ευρώ. Στο διάστημα αυτό
πραγματοποιήσαμε περαιτέρω ανάλυση, ζητήσαμε τη συμβολή πολιτών και επαγγελματιών και διενεργήσαμε ορισμένες δοκιμές, με
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όλα αυτά μάς οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να
δρομολογήσουμε έργο για το ψηφιακό ευρώ», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde. «Σκοπός του έργου μας είναι να
διασφαλίσουμε ότι στην ψηφιακή εποχή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στην ασφαλέστερη μορφή
χρήματος, το χρήμα κεντρικής τράπεζας» πρόσθεσε η ίδια.
Πάντως, όπως σπεύδει να διευκρινίσει η ΕΚΤ, η διερευνητική φάση των 24 μηνών δεν προδικάζει θετική απόφαση σχετικά με το
ενδεχόμενο έκδοσης ψηφιακού ευρώ, η οποία θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι ένα ψηφιακό
ευρώ, η ισοτιμία του οποίου θα είναι συνδεδεμένη με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, θα συμπληρώνει τα μετρητά και δεν θα τα
αντικαταστήσει.(ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr ,21.07.2021)
1η τροποποίηση Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και των Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 20222024
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 82119/21.07.2021 : Εγκύκλιος - 1η τροποποίηση Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση
του ΠΔΕ 2021 και των Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024. Δείτε εδώ το κείμενο της εγκυκλίου.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και ψηφιακό Μάρκετινγ»
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 2η χρονιά το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ».
Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση
σύγχρονων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις,
αλλά και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου
τομέα. Το «ΠΜΣ» θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Κοζάνη με δυνατότητα
ηλεκτρονικής παρακολούθησης ποσοστού του προγράμματος.
Κατεβάστε το δελτίο τύπου εδώ
Κατεβάστε την προκήρυξη 2021-2022 εδώ
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://ebdm.uowm.gr/
Οριστικοί Πίνακες του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ 2021-2022
Ρεκόρ συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων στο πρόγραμμα
Δελτίο Τύπου. Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021, οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Παρόχων Τουριστικών
Καταλυμάτων – Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων, καθώς και Αποκλειομένων, του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/koinonikos-toyrismos
Οι πίνακες αφορούν σε 300.000 Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού. Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της Επιταγής, που
είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά και μπορεί να ενεργοποιηθεί από 1η Αυγούστου
2021 μέχρι την 31η Ιουλίου 2022.
Για κρατήσεις σε τουριστικά καταλύματα, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα από το Μητρώο 1.818 Παρόχων και κατόπιν
να επικοινωνούν με τον πάροχο. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία κρατήσεων. Οι δικαιούχοι επικοινωνούν απευθείας με τον
πάροχο που επέλεξαν, δηλώνουν ότι είναι κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού και αναλόγως προβαίνουν σε κράτηση, χωρίς τη
μεσολάβηση οποιουδήποτε τρίτου. Απαγορεύεται η κράτηση μέσω άλλων επιχειρήσεων, γραφείων τουρισμού κ.λπ. Κατά την άφιξή
τους στο τουριστικό κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν ηλεκτρονικά τις Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών (e- services) του ΟΑΕΔ.
Για ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) του ΟΑΕΔ την
Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού και προσέρχονται στα ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια
ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων, επιδεικνύουν την εκτυπωμένη Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού και ζητούν την έκδοση
Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται πως για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η
προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης
ακτοπλοϊκού Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού. Μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) εκδίδεται το εισιτήριο και ενεργοποιείται
η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή. Η ακτοπλοϊκή μετακίνηση
επιτρέπεται μόνο για τη μετάβαση/επιστροφή στον/από τόπο του επιλεγμένου τουριστικού καταλύματος.
Για πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις, καθώς και οδηγίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση
https://www.oaed.gr/koinonikos-toyrismos

ΑΑΔΕ: Βαριά πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ σε σειρά
επαγγελματικών ομάδων για μη έκδοση αποδείξεων αντί
για «ΛΟΥΚΕΤΟ»
Πρόστιμα που φθάνουν έως και 5.000 ευρώ σε περίπτωση
που εντοπιστούν από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να μην
εκδίδουν αποδείξεις θα επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) σε μια σειρά από επαγγελματικές
ομάδες

όπως

εκπαιδευτήρια,

ενοικίασης

αυτοκινήτων,

άμισθους

υποθηκοφύλακες,

ξενοδοχεία,

λογιστές

επιχειρήσεις

συμβολαιογράφους,

φαρμακεία

σε

δήμους

με

πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, γραφεία τελετών και
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Με

σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, δίνονται οδηγίες για την επιβολή
των ειδικών χρηματικών προστίμων, αντί για "λουκέτο", στις
παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων στην περίπτωση που
εντοπίζεται φοροδιαφυγή. Δείτε αναλυτικά την απόφαση της
ΑΑΔΕ. (ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter|22.7.21).

14th Indian Fashion Jewellery & Accessories Show - IFJAS
2021 Virtual Fair - 27-30 July 2021
Tο Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών για Χειροτεχνίες (EPCH)
διοργανώνει το Indian Fashion Jewellery & Accessories Show σε
εικονική λειτουργία στις 27-30 Ιουλίου 2021. Το

EPCH

δημιούργησε ένα φιλικό προς το χρήστη εικονικό περιβάλλον.
Η εικονική έκδοση του IFJAS 2021 θα επιδείξει σύγχρονα
κοσμήματα και αξεσουάρ μόδας, με τη συμμετοχή περισσότερων
από 200 ινδικών κατασκευαστών και εξαγωγέων Fashion
Jewellery, Semi-Precious Jewellery, Belts & Wallets, Hand
Τσάντες και πορτοφόλια, αξεσουάρ μόδας, αξεσουάρ κεφαλής
και μαλλιών, σόλες και κασκόλ, αξεσουάρ ενδυμάτων και
φανταχτερά υποδήματα κ.λπ
Εδώ θα βρείτε το σχετικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση https://ifjas.in/visitors/

Μείωση ενοικίων - οι ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων για τον μήνα Ιούλιο 2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3201Β/21.07.2021 η απόφαση Α.1167/2021 σχετικά με τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την
υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021. Δείτε αναλυτικά την
απόφαση της ΑΑΔΕ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Ψηφιακός αναλφαβητισμός
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 πληροφοριακό κείμενο της ενότητας
«Θέματα απασχόλησης» με τίτλο «Ψηφιακός αναλφαβητισμός». Το ζήτημα του αναλφαβητισμού επανέρχεται στη σύγχρονη κοινωνία,
όχι πλέον με την κλασική έννοια του όρου, αλλά ως ψηφιακός αναλφαβητισμός που συνδέεται με τις ικανότητες χρήσης νέων
τεχνολογικών μέσων, πληροφοριών και επικοινωνιών. Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται οι έννοιες του ψηφιακού αναλφαβητισμού
και του ψηφιακού χάσματος, καθώς και οι επιπτώσεις τους. Επίσης, περιγράφονται οι ψηφιακές δεξιότητες για την καλύτερη
κατανόηση και αυτοαξιολόγηση, με σκοπό την αξιοποίηση τους στη νέα ψηφιακή εποχή

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία από τον e-ΕΦΚΑ Υποβολή αίτησης-δήλωσης εισφορών των παράλληλα απασχολούμενων
ελευθέρων επαγγελματιών
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ στις 20.07.2021 εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Σε λειτουργία τέθηκε η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία
του e-ΕΦΚΑ «Αίτηση-δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης» που απευθύνεται σε ενεργούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους
(ελ. επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες) που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν παράλληλα και ως
μισθωτοί. Με τη νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης των ασφαλισμένων στα τοπικά υποκαταστήματα
του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να δηλώσουν την παράλληλη απασχόληση τους. Τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ ενημερώνονται αυτόματα κατά
τη δήλωση της παράλληλης απασχόλησης στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία και στη συνέχεια αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου
πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και κατ’ επέκταση η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεύθερο επάγγελμα,
μέχρι τη διενέργεια της εκκαθάρισης. Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία o χρήστης εισέρχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του eΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr
και ακολουθεί τη διαδρομή: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»->Εισφορές Μη Μισθωτών-> «Δικαιώματα
Κοινωνικής Ασφάλισης» -> «Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης». Στη συνέχεια οι ασφαλισμένοι μπορούν να
δηλώσουν τους μήνες που έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση, ή αντίστοιχα τους μήνες που απασχολούνται αποκλειστικά ως μη
μισθωτοί. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η δήλωση περί παράλληλης μισθωτής απασχόλησης αφορά στον τρέχοντα μήνα και ισχύει
έως την υποβολή νεότερης αίτησης-δήλωσης η οποία θα μεταβάλει την κατάσταση από τον μήνα υποβολής της και μετέπειτα. Τα
ανωτέρω στοιχεία θα λαμβάνονται υπόψη κατά τις μηνιαίες μηχανογραφικές επεξεργασίες για την έκδοση των εισφορών προκειμένου
να αναστέλλονται ή να εκδίδονται τα ειδοποιητήρια κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή και έως και την Τρίτη
31 Αυγούστου 2021, θα παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλεται η σχετική αίτηση – δήλωση περί παράλληλης ή μη μισθωτής
απασχόλησης, για τους μήνες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο.

Ξεκινά η λειτουργία της υπηρεσίας myEFKAlive
Την νέα ψηφιακή υπηρεσία myEFKAlive παρουσίασαν στις 21.07.2021 ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής
Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ.
Πρόκειται για ένα νέο εναλλακτικό κανάλι εξυπηρέτησης, καθώς επιτρέπει την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη από
υπάλληλο του ΕΦΚΑ μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης. Ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί για μια σειρά πιστοποιητικών και
συναλλαγών του με τον ΕΦΚΑ χωρίς να χρειαστεί να μεταβεί στο κοντινότερο υποκατάστημα του Φορέα. Ως εκ τούτου, η νέα
υπηρεσία διευκολύνει πρωτίστως τους κατοίκους νησιωτικών, ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και άτομα με αναπηρία
που δυσκολεύονται να μετακινηθούν αλλά και όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Από
21.07.2021, μέσω του myEFKAlive θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων (πλην της Κω
που θα ενταχθεί στο σύστημα στις 10 Αυγούστου καθώς τα υποκαταστήματα της βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης). Ειδικά για
ασφαλισμένους σε ακριτικά ή απομακρυσμένα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων όπου δεν λειτουργούν υποκαταστήματα
του ΕΦΚΑ, θα μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν αρκετές από τις συναλλαγές τους με τον Φορέα, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν
από νησί σε νησί για να εξυπηρετηθούν. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να ενταχθούν στην υπηρεσία το σύνολο των
νησιωτικών περιοχών της χώρας, καθώς και τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και εντός του 2022 να καλύπτεται το σύνολο της
επικράτειας. Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή. Μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) και με την χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ο πολίτης θα μπορεί να κλείνει το
ραντεβού του σε ώρα και ημέρα που τον εξυπηρετεί, από τον υπολογιστή του σπιτιού ή του γραφείου του ή ακόμα και από το κινητό
του. Την ημέρα του ραντεβού θα συνδεθεί με έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ με τηλεδιάσκεψη/βίντεοκλήση προκειμένου να αιτηθεί
πιστοποιητικά κι επιδόματα ή για να ενημερωθεί για ένα συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό του ζήτημα. Κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης, οι δυο υπουργοί συνομίλησαν μέσω βιντεοκλήσης με 6 εκπαιδευμένους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ- χειριστές της
υπηρεσίας myEFKAlive- σε Ρόδο, Τήνο, Σύρο, Κάλυμνο, Νάξο και Κάρπαθο αντίστοιχα. Στη συνέχεια έγινε χρήση της υπηρεσίας σε
πραγματικό χρόνο από πολίτη στο ακριτικό Καστελόριζο και από πολίτη στην νήσο Ηρακλειά των Μικρών Κυκλάδων. Μέσα σε μόλις
λίγα λεπτά εξέδωσαν ο έγγραφο που χρειάζονταν και το παρέλαβαν στο email τους, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε γειτονικά
νησιά.. Δείτε εδώ την Κοινή ανακοίνωση Τύπου από τα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.

Τι αλλάζει με το νόμο του ΥΠΕΝ στη διαχείριση των αποβλήτων
Την ενοποίηση, για πρώτη φορά, των διατάξεων για τη διαχείριση των αποβλήτων με εκείνες της ανακύκλωσης σε ένα
ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο, προβλέπει ο νέος νόμος -πλέον- του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των απορριμμάτων που
περιλαμβάνει επίσης, πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις, αλλά και ρυθμίσεις για την ενέργεια. Το νομοσχέδιο «Ολοκληρωμένο
πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί
συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα
πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές
ρυθμίσεις», ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, και βάσει αυτού ενσωματώνονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2018/851 και
2018/852, ενώ – σύμφωνα με το ΥΠΕΝ- προάγονται η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία σε βασικά εργαλεία πολιτικής για την
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή θεώρηση.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
-Ενσωματώνονται οι ευρωπαϊκοί στόχοι για την ανακύκλωση. Συγκεκριμένα, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων θα ανέλθουν σε ποσοστό τουλάχιστον 55% το 2025, 60% το 2030 και 65% το 2035, ενώ η
ανακύκλωση των συσκευασιών σε ποσοστό τουλάχιστον 65% το 2025 και 70% το 2030.
-Προωθείται η χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων και βιοαποβλήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πλαστικά,
με μέτρα όπως η εισαγωγή περιβαλλοντικού τέλους για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα PVC και η διαφοροποίηση της εισφοράς
στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ανάλογα με την ανακυκλωσιμότητα του πλαστικού.
Με σκοπό την ανάπτυξη και εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 εισάγεται στα σχολεία η
υποχρεωτική χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων.
-Θεσπίζεται η υποχρεωτική χωριστή συλλογή, έως το 2024, των κλωστοϋφαντουργικών και των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.
-Καθιερώνεται η υποχρεωτική χωριστή συλλογή σε τουλάχιστον επτά νέα ρεύματα αποβλήτων, όπως γεωργικά πλαστικά, στρώματα,
έπιπλα, ρουχισμό, παιχνίδια, φάρμακα, αθλητικό εξοπλισμό και τίθεται η υποχρέωση στους παραγωγούς των προϊόντων αυτών για
την οργάνωση και την προώθηση προς ανακύκλωση με την κάλυψη του σχετικού κόστους.
-Επεκτείνεται η υποχρέωση, το αργότερο έως το 2023, οργάνωσης και λειτουργίας συστημάτων εγγυοδοσίας και στις συσκευασίες
ποτών, αναψυκτικών και ροφημάτων από αλουμίνιο και γυαλί μίας χρήσης πλέον της ήδη θεσπισμένης, με τον ν.4736/2020,
αντίστοιχης υποχρέωσης για τις πλαστικές φιάλες.
-Θεσπίζεται στόχος μείωσης των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% το 2030 σε σχέση με το 2022, ιδίως με την ενθάρρυνση της
χρήσης αδιάθετων τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, με την παροχή κινήτρων για τη δωρεά τους ή περαιτέρω με
την προώθηση της χρήσης τους ως ζωοτροφής. Για τον σκοπό αυτόν, για μια σειρά από επιχειρήσεις, όπως μονάδες επεξεργασίας
και μεταποίησης τροφίμων, υπεραγορές τροφίμων, ξενοδοχεία, μεγάλα εστιατόρια, επιχειρήσεις τροφοδοσίας κ.ά., γίνεται
υποχρεωτική η τήρηση της ιεράρχησης των αποβλήτων και παρακολουθείται μέσω της συστηματικής καταγραφής των
πλεονασμάτων τροφίμων.
-Ισχυροποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, με μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της
διαφάνειας και αύξηση της λογοδοσίας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2023 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που αποτελούν μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων (όπως
αποβλήτων κήπων, πάρκων και τροφίμων) υποχρεούνται να τα συλλέγουν χωριστά, προκειμένου με δική τους ευθύνη να οδηγηθούν
προς ανακύκλωση με παράλληλη ελάφρυνση των δημοτικών τελών. Επίσης, προωθείται η υποχρεωτική αξιοποίηση κτηνοτροφικών
αποβλήτων σε μονάδες βιοαερίου ή κομποστοποίησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες στην περιοχή.
-Αναβαθμίζονται υποχρεωτικά οι εγκαταστάσεις των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με προσθήκη σύγχρονου
εξοπλισμού και θέσπιση των προδιαγραφών των ανακτώμενων υλικών και με ιδιαίτερη έμφαση στα πλαστικά, ενώ γίνεται
υποχρεωτικό για μια σειρά εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων να διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως EMAS
ή ISO 14001).
-Δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να εφαρμόσουν το σύστημα «Πληρώνω όσο πετάω», με τη χρέωση χαμηλότερων δημοτικών
τελών σε όλους όσοι παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο. Το συγκεκριμένο σύστημα θα καταστεί
υποχρεωτικό για όλους τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και άνω των 20.000
κατοίκων από την 1η Ιανουαρίου 2028.
Με σκοπό την αποτροπή της ταφής, εφαρμόζεται τέλος ταφής από την 1η Ιανουαρίου 2022 ύψους 20 ευρώ/t, με σταδιακή αύξησή
του στα 35 ευρώ/t έως το 2025, από την 1η Ιανουαρίου 2026 σε 45 ευρώ/t, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 σε 55 ευρώ/t, το οποίο
αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και
αξιοποιείται για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.
-Για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής, δημιουργείται ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων και λαμβάνεται σειρά μέτρων,
όπως η σύνδεση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και άλλα συναφή μητρώα.
Εκσυγχρονίζονται και αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τη διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ).
-Από την 1η Ιουλίου 2022 επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα
μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και από την 1η Ιανουαρίου 2023 σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς ΑΕΚΚ.
-Ενδυναμώνεται ο ρυθμιστικός και εποπτικός ρόλος του ΕΟΑΝ, με τη θεσμική και οικονομική του ενίσχυση.
Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται και μία σειρά από σημαντικές διατάξεις για την αγορά ενέργειας, καθώς και
πολεοδομικές και χωροταξικές. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
-Δίνεται η απαιτούμενη ευελιξία στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για την αναβάθμιση
των δικτύων του, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση περισσότερων σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Το ΥΠΕΝ θεωρεί επίσης, ότι με τις σχετικές αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία για τη χωροθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή
ολοκληρώνεται ο κύκλος των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την εκκίνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ενώ με σημειακές
διορθώσεις του ν. 4495/2017, επιταχύνεται περαιτέρω η έκδοση οικοδομικών αδειών.
Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο όπως είναι αναρτημένο προ συντακτικών ή ορθογραφικών διορθώσεων ΕΔΩ.
Δείτε τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν ΕΔΩ, ΕΔΩ, και ΕΔΩ.
Μπορείτε να ανατρέξετε και στις προτάσεις που είχε αναπτύξει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη διάρκεια της διαβούλευσης του νομοσχεδίου, ΕΔΩ.
(ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM,22.07.2021).

Τα πρώτα 12 έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» από το Ταμείο Ανάκαμψης
Εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα, τα τεχνικά δελτία και ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα του Σχεδίου “Ελλάδα 2.0” συνολικού
προϋπολογισμού 1,42 δις ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο
καθώς και τα ΤΠΣ και ΕΠΣ που αποσαφηνίζουν και κατοχυρώνουν θεσμικά το πολεοδομικό πλαίσιο, στο οποίο βασίζεται η
χωροθέτηση πάσης φύσεων έργων, με φορέα υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η έγκριση δόθηκε από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου. Τα έργα συγκεντρωτικά αφορούν σε υποδομές εκσυγχρονισμού του Δημοσίου και
ψηφιοποίηση αρχείων, στην ενίσχυση συστημάτων για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, την βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού, στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65
και στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης Αθηνών.
Στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του δημόσιου τομέα θα συμβάλλουν τα εξής τέσσερα έργα:
-Βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ με σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους.
Προϋπολογισμός: 12,2 εκατ. ευρώ.
-Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Το έργο αφορά
στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της
αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος
επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Διοίκηση.
Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.
-Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και
τηλεματικών υπηρεσιών φορέων του Δημόσιου Τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα. Προϋπολογισμός: 32,1 εκατ.
ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.
-Δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα δηλαδή το σύνολο των Ακαδημαϊκών και
Ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς
έρευνας και εκπαίδευσης. Προϋπολογισμός: 30,5 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας.
Στη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προβλέπεται να συμβάλλουν τα εξής
τρία έργα:
-Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών
μηχανισμών που θα επιτρεψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγων μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και
πολιτών. Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.
-Yπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης
που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του
κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους –επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα
παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr. Προϋπολογισμός: 27,9 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.
-Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Το έργο αφορά στην επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς του πολίτες, τις επιχειρήσεις , την ακαδημαϊκή
και ερευνητική κοινότητα με στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση, την έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποίηση.
Προϋπολογισμός : 5,5 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Επιπλέον εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση τα παρακάτω 5 έργα:
-Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65). Πρόκειται για το βόρειο τμήμα του Ε65
μήκους 70,5 χλμ που ολοκληρώνει τον αυτοκινητόδρομο ώστε να αναβαθμιστεί η σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου
με την Κεντρική Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό μέσω της Εγνατίας Οδού. Αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική δράση για τη στήριξη της
Δυτικής Μακεδονίας στην κρίσιμη περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Προϋπολογισμός: 480 εκατ. ευρώ Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο
Υποδομών.
-Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο που αφορά στην ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος
Μεταγραφών και Υποθηκών από όλα τα 390 υποθηκοφυλάκεια της χώρας (ο όγκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 εκ. σελίδες) και την
ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου τα αρχεία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα
συναφή πληροφοριακά συστήματα.. Προϋπολογισμός: 242,4 εκατ. ευρώ
-Τοπικά Πολεοδομικά Σχεδια και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που αποσαφηνίζουν και κατοχυρώνουν θεσμικά το πολεοδομικό πλαίσιο
(χρήσεις γης, όροι δόμησης κλπ) στο οποίο βασίζεται η χωροθέτηση πάσης φύσεων έργων και επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών.
Προϋπολογισμός: 345,2 εκατ. ευρώ. Φορέας Υλοποίησης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
-Αποκατάσταση – Συντήρηση – Ανάδειξη μνημείων Ακρόπολης Αθηνών που αφορά εργασίες αναστήλωσης στον Παρθενώνα και τα
τείχη, συντήρηση μνημείων, διαμόρφωση της δυτικής πρόσβασης, φωτογραμμετρίες και 3D αποτυπώσεις κ.α.. Το έργο καθιστά
δυνατή την διαρκή συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου που αποτελεί ορόσημο για τη χώρα και την παγκόσμια πολιτιστική
κληρονομιά και αξιοθέατο υψηλού συμβολισμού με καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση τουρισμού στην Αθήνα. Προϋπολογισμός: 10
εκατ. ευρώ. Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Πολιτισμού
Τέλος, προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχωράει το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και παρέχει – με
εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά
τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας
από 4 έως 24 ετών. Προϋπολογισμός 129,2 εκατ. ευρώ. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM,22.07.2021).

Οι απόψεις των φορέων και επιστημονικών ινστιτούτων για τον Κατώτατο Μισθό
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (22.07.2021): Το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου
4172/2013 (άρθρο 103 παρ. 6) το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης που συνέταξε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ), σε συνεργασία με πενταμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων καθώς και όλες τις σχετικές εκθέσεις των
εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, τα υπομνήματα των κοινωνικών εταίρων και τα σχετικά πρακτικά της
προφορικής διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2021. Στη διαβούλευση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου
συμμετείχαν:
– Εκ μέρους των εργαζομένων η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)
– Εκ μέρους των εργοδοτών, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.) ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και ο Σύνδεσμός Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)
– Τα εξής επιστημονικά ινστιτούτα και φορείς:
Τράπεζα της Ελλάδος
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ΚΕΠΕ
Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (ΙΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ)
Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ε.Σ.Ε.Ε.(ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ)
Ινστιτούτο του Σ.Ε.Τ.Ε. (INSETE)
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)
Οι αποφάσεις για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού
Συμβουλίου που έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, κατόπιν εισήγησης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη.
Τα υπομνήματα και λοιπά έγγραφα βρίσκονται στην σελίδα “Κατώτατος Μισθός“.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων
Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» έως την 10η Σεπτεμβρίου 2021
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του
ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 10
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 αντί για την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00.
Παράλληλα προστίθενται οι επιλέξιμοι ΚΑ∆:
•
•
•
•
•
•

93.11 - Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.11.10 - Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
93.11.10.01 - Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
93.11.10.02 - Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
93.11.10.05 - Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ

Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης και αλλαγές σχετικά με τους όρους συμμετοχής των ωφελούμενων στη Δράση, τη διαδικασία
των ενστάσεων και την υπεύθυνη δήλωση Α’ του Παραρτήματος VII.
Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το
κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού) μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση
των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς
μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που
διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.
Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 18.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ. Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα
χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.
Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά
την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από
την απόφαση χρηματοδότησής της.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr
(ii) διαρκεί από 31.05.2021 μέχρι 10.09.2021
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο
ΠΣΚΕ.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:
• στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και
Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
• στην ιστοσελίδα της Δράσης
• στην ιστοσελίδα www.espa.gr
• στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr

Επείγουσα Ανακοίνωση από την Πρεσβεία της Ιορδανίας στην Αθήνα
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο με έγγραφό του μας ενημερώνει ότι, έλαβε αίτημα από την Πρεσβεία της Ιορδανίας στην Αθήνα,
για παροχή καταλόγου εισαγωγέων και διανομέων χημικών κατασκευής στην Ελλάδα, που ασχολούνται με:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concrete Admixtures.
Cement Grinding Aids.
Surface treatment.
Grouts & Anchoring products.
Repair Materials.
Flooring Materials.
Protective coatings.
Joint Sealants & Joint filler.
Waterproofing materials.
Tile adhesives & Tile grouts.
Other materials.

Οι Έλληνες εισαγωγείς και/ή διανομείς χημικών κατασκευής που ενδιαφέρονται για τα ως άνω, μπορούν να ενημερώσουν το ΑραβοΕλληνικό Επιμελητήριο αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να προωθηθούν εκ μέρους μας στην Πρεσβεία της
Ιορδανίας, e-mail: mailto:chamber@arabgreekchamber.gr , Τηλ.: + 30 210-6711 210/ 6773 428 / 6726 882.

Βραβείο ΕΒΓΕ "Εταιρικό Έντυπο 2021" για την ετήσια έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Βραβείο στην κατηγορία "Εταιρικού Εντύπου", στα φετινά βραβεία ΕΒΓΕ, απέσπασε η ετήσια έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, "Ψηφιακός
μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις", η οποία σχεδιάστηκε από το δημιουργικό γραφείο "The Birthdays". Η έκθεση περιλαμβάνει
έρευνα και οπτικοποίηση διαφορετικών δεδομένων καθώς και επιστημονικές εκπονήσεις βάσει των αποτελεσμάτων, ωθώντας την
σχεδιαστική προσέγγιση σε μία λειτουργική, καθαρή και ευανάγνωστη αποτύπωση ενώ ταυτόχρονα εισάγει μία νέα, ανανεωτική σειρά
απολογισμών για το Ινστιτούτο. Σκοπός της έκθεσης είναι η ανάδειξη των βασικότερων πτυχών και προεκτάσεων του ψηφιακού
μετασχηματισμού της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην έκδοση παρουσιάζονται τα
αναλυτικά αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 801 επιχειρήσεις, στην οποία
αναδεικνύονται και αναλύονται ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή ωριμότητα των μικρών επιχειρήσεων,τον βαθμό
κατανόησης των νέων τεχνολογικών εφαρμογών από τις μικρές επιχειρήσεις, τον βαθμό ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών συστημάτων,
το επίπεδο αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών προμηθειών, καθώς και το επίπεδο
επενδύσεων στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ εξετάζονται διαστάσεις σχετικά με τις αναδυόμενες ψηφιακές
διαφοροποιήσεις και ανισότητες. Στη συνέχεια διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές τους.
Διαβάστε την Έκθεση εδώ. Δείτε τους νικητές των Βραβείων ΕΒΓΕ εδώ.

ICC 12th World Chambers Federation Congress - 23-25 Νοεμβρίου 2021
Το Παγκόσμιο Συνέδριο Επιμελητηρίων το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2021 είναι μια μοναδική εμπειρία που
συγκεντρώνει, επικεφαλής επιμελητηρίων και επιχειρήσεων, καθώς και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων.
Δείτε το πρόγραμμα εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε στο worldchamberscongress@iccwbo.org

Leads reimagine in the world- 14 - 15 Σεπτεμβρίου 2021
Στις 14-15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με θέμα «Το μέλλον των εταιρικών σχέσεων» στο Νέο Δελχί.
Επιχειρηματική Ηγέτες από 12 χώρες, που εκπροσωπούν οργανισμούς όπως DHL, Panasonic, IKEA, IBM, Mahindra & Mahindra,
Australian Space Agency, Siemens, Embraer Defense, NGN Technology, UBER, Airtel, Microsoft, Indigo, Tata Consultancy Services,
ERAM Group, Mohsin Haider Ο Darwish κ.λπ., έχουν ήδη συναινέσει να μοιραστούν τις σκέψεις τους στο LEADS 2021. Ομοίως,
συμμετέχοντες από 11 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη εγγραφεί στο πρόγραμμα μέσα σε λίγες εβδομάδες από το άνοιγμα των
εγγραφών. Τα μέλη του κλάδου μπορούν να εγγραφούν ΕΔΩ. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.ficcileads.in.

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών από την Ινδία
Η Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL), Solar Business Division (SBD), προσκαλεί ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν
προσφορές για την προμήθεια υγρού καουτσούκ σιλικόνης {Liquid Silicon Rubber (LSR)}, Qty 1600 Kg, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες
που δίνονται παρακάτω:
BHEL NIT No: 59358 Ημερομηνία 14.07.2021
Διαγωνισμός: 12302344
Ποσότητα: 1600 Kg
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 26.07.2021, 14:00 ώρα (IST) στην αίθουσα προσφορών του BHEL SBD Bangalore.
Λεπτομερείς πληροφορίες διαγωνισμού διατίθενται στο Direct Link: https://www.bhel.com/supply-liquid-silicone-rubber-lsr-bhel-sbdbangalore-4

Επιχειρηματικά Νέα
Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια
ενημέρωσής της από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Τιφλίδα, μας γνωρίζει ότι θα
διενεργηθεί δημόσια δημοπρασία για μίσθωση του ξενοδοχείου “Borjomi Likani” με δικαίωμα οικοδόμησης, το οποίο ανήκει στην
εταιρία JSC Borjomi Likani International, θυγατρική του JSC Partnership Fund. Ο πλειοδότης της δημοπρασίας θα αποκτήσει
παράλληλα και δικαίωμα αγοράς (call option) του μισθωμένου ακινήτου. Η δημόσια δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 2
Αυγούστου τρ.έ. και ώρα 14:00 (ώρα Τιφλίδας) στο JSC Partnership Fund (Vukol Beridze str. N6, Tbilisi). Οι αναλυτικοί όροι
συμμετοχής στη δημοπρασία δύνανται να αναζητηθούν στο συνημμένο έγγραφο ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το JSC Partnership Fund μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email:
auctionbli@fund.ge
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.
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφα με
θέμα «Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σχετικά με
ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία. (62ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου
του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Ιούλιος 2021))»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφo με θέμα: «Οι
πρόσφατες πλημμύρες προβληματίζουν τη γερμανική ασφαλιστική αγορά»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε έρευνα αγοράς σχετικά με τα
γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ολλανδία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
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27/7/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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2/8/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΦΙΛΜ) ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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2/8/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ) ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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2/8/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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3/8/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΤΗΛ.2313 317758

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΕΤΟΥΣ
2021

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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4/8/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.
2313 317533

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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26/07/2021
ΠΑΡΟΧΗΣ
05644

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣ

ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΤΗ
ΜΕ

ΣΥΝΑΨΗ
ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΗΛ. 22242

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)

24/8/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.
210
3483161
27/8/2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ
ΚΑΙ ΙΣΟΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
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•
•

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

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.

