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ΑΑΔΕ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεις στη ρύθμιση 72
δόσεων για οφειλές λόγω COVID-19

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
ιστοσελίδα και λογότυπο

Με την Εγκύκλιο αριθ. 2006/2022 «Παροχή οδηγιών για την
ένταξη σε ρύθμιση οφειλετών που επλήγησαν λόγω των
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδήμιας COVID-19
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α'
207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4850/2021
(Α' 208), και διευκρινίσεων επί συναφών θεμάτων», η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, παρέχει στους
φορολογούμενους οδηγίες για να ρυθμίσουν οφειλές,
βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας COVID-19. Αφορά οφειλέτες με αρρύθμιστες
οφειλές, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από
1.3.2020 έως 31.7.2021. Δείτε εδώ την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου
19.01.2022: Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, στο πλαίσιο
υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.
14900/04-02-2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας [ΦΕΚ (Β΄ 466)/0802-2021], λειτουργεί ήδη, από τον Μάρτιο 2021 στον επίσημο
κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η ειδική ιστοσελίδα για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις με το
παρακάτω λογότυπο:
Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη σε αναθέτουσες αρχές και
αναθέτοντες φορείς, σε επιχειρήσεις, σε θεσμικούς και
κοινωνικούς φορείς και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο και
αποτελεί το βασικό κανάλι για την επικοινωνία και την προβολή
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις στη χώρα μας. Μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται
επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης και την πρόοδο υλοποίησης του, τα
επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ στο αντικείμενο των
πράσινων δημοσίων συμβάσεων, καθώς και για άλλες
ενημερωτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Επίσης παρέχεται
βοήθεια και υποστήριξη με τη μορφή «helpdesk» και «Συχνές
ερωτήσεις – απαντήσεις» σε κάθε ενδιαφερόμενο και για κάθε
είδος δημόσιας σύμβασης που ενσωματώνει πράσινα κριτήρια
βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με υπεύθυνους
επικοινωνίας κατά περίπτωση και τομέα, δηλαδή για την
προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, τα δημόσια έργα,
τον τομέα (προμηθειών) υγείας καθώς και τον τομέα των ΟΤΑ Α’
και Β’ βαθμού.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καταγράφεται στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα και είναι προσπελάσιμο μέσω των συνδέσμων
https://www.mindev.gov.gr/πράσινες-δημόσιες-συμβάσεις/ και
https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/?lang=en
αντίστοιχα.

Ενοποίηση εντασσόμενων ΚΑΔ που μπορούν να
υπαχθούν στη ρύθμιση για καταβολή χρεών προς ΕΦΚΑ
και ΑΑΔΕ σε 72 δόσεις
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Με εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Πάνου
Τσακλόγλου,
ενοποιούνται
οι
εντασσόμενοι ΚΑΔ που μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή
ρύθμιση χρεών που προβλέπει τμηματική καταβολή έως και 72
μηνιαίων δόσεων, τόσο για την ΑΑΔΕ όσο και για τον ΕΦΚΑ.
Yπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν
όλες οι οφειλές που προέκυψαν από τον Φεβρουάριο του 2020
μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, εξαιτίας της λήψης των έκτακτων
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Με την ενοποίηση των ΚΑΔ, οι πολίτες θα έχουν πλέον τη
δυνατότητα να ρυθμίζουν συνολικά τις οφειλές τους τόσο
απέναντι στη φορολογική διοίκηση όσο και απέναντι στον
ασφαλιστικό τους φορέα.

στην

Ελλάδα:

Ειδική

Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, για τον
Ιανουάριο 2022
Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν δέσμη τριών επιπλέον
μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού
τον μήνα Ιανουάριο.
Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:
1. Επέκταση των προσωρινών αναστολών εργασίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με
οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τίθεται σε αναστολή.
2. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων
3. Αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που πλήττονται
σημαντικά και εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται προσωρινά σε αναστολή
Δείτε αναλυτικά την κοινή ανακοίνωση με τα μέτρα.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4
(Πίνακας Προσωπικού)

Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης - Δημοσίευση
ΚΥΑ

Κοινοποιήθηκε στο ΒΕΘ τo με αρ. πρ. 3260/16-1-2022 έγγραφο
του Υπουργείου Εργασίας, που αφορά στη γνωστοποίηση
δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης η οποία παρατείνει έως 152-2022 την προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας
Προσωπικού), όπως ορίζεται στην παρ. 5.19 του άρθρου 5 της
υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργικής απόφασης
(Β΄3520), όπως ισχύει. Δείτε εδώ το έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας.

To Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Υπουργείο
Οικονομικών Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους μας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που αφορά
στη διαδικασία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για
τους επαγγελματικούς φορείς. Δείτε όλες τις σχετικές ΚΥΑ
εδώ.

Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας και Επιτάχυνσης των καινοτόμων Τεχνολογικών Επιχειρήσεων της χώρας
από την Enterprise Greece
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξαγωγικού Εμπορίου (Enterprise Greece), στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού, ενισχύει
τον ελληνικό κλάδο καινοτομίας – τεχνολογίας και προωθεί τις εξαγωγές, εγκαινιάζοντας το 2022 με ένα ακόμη πιο Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας και Επιτάχυνσης των καινοτόμων Τεχνολογικών Επιχειρήσεων της χώρας, σε συνέχεια και
του επιτυχημένου πιλοτικού προγράμματος «Thriving in the Storm» που υλοποίησε το 2020. Το φετινό Πρόγραμμα με τίτλο «Thriving
Global Silicon Valley Program» θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με
εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley. Ο Οργανισμός US-MAC δραστηριοποιείται από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τεχνολογίας,
ταχεία και επιτυχημένη πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά µέσω της Silicon Valley (www.usmarketaccess.com). Το νέο πρόγραμμα θα
επιτρέψει στις συμμετέχουσες τεχνολογικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, καθώς θα τις φέρει σε άμεση επαφή με
υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές από τη Silicon Valley ενώ παράλληλα θα τους δώσει την ευκαιρία να
γνωρίσουν το τεχνολογικό οικοσύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κύριες φάσεις του προγράμματος είναι :
ΦΑΣΗ 1 : Thriving in the Storm – Boot Camp
•
Συμμετέχοντες: 18 εταιρείες
•
Διάρκεια: 5 μέρες (20 ώρες)
•
Σκοπός: να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις ιδιαιτερότητες της αμερικανικής αγοράς, να κατά νοήσουν τις προϊοντικές
αλλαγές που θα πρέπει να κάνουν για να διεισδύσουν σε νέες αγορές του εξωτερικού και να δημιουργήσουν ένα ρεαλιστικό
χρονοδιάγραμμα και πλάνο για επέκταση σε αυτές τις αγορές.
ΦΑΣΗ 2 : Global Growth Acceleration - Εξωστρεφής επιχειρηματική Επιτάχυνση:
•
Συμμετέχοντες: 6 Εταιρείες (που έχουν ολοκληρώσει την 1η φάση)
•
Διάρκεια: 4 μήνες
•
Σκοπός: κάθε εταιρεία θα αντιστοιχηθεί με έναν ειδικό στον τομέα του κλάδου της από τη Silicon Valley ώστε να λάβει
προσωποποιημένη καθοδήγηση 25 ωρών, ενώ θα έχει την ευκαιρία να διεξάγει τουλάχιστον 10 B2B συναντήσεις και να λάβει μέρος
σε Pitch Event με υποψήφιους επενδυτές. Οι τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιούνται στη Silicon Valley.
Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου της Enterprise Greece.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Thriving Global Silicon Valley Program».

To νέο χρονοδιάγραμμα για την θέσπιση του κατώτατου μισθού
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισπεύδεται η εκκίνηση και η όλη διεξαγωγή της διαδικασίας
για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το 2022, προκειμένου η απόφαση για το επίπεδο του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
να ληφθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:
1. Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς εξειδικευμένους επιστημονικούς και
ερευνητικούς φορείς για την σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού θα λάβει χώρα
μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.
2. Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2022
3. Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού προς τους λοιπούς
εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 15η
Μαρτίου 2022.
4. Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης θα λάβει χώρα το
αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2022.
5. Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 15ηΑπριλίου 2022
6. Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου
μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα λάβει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του
Απριλίου 2022.

Ενημέρωση από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ERANETs 2021A»
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ERANETs 2021A - Ευρωπαϊκή Ε&Τ
Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων
των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη τριάντα τριών (33) πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης
6.605.569,32 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
3η 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 της νόσου
COVID-19» (Β' κύκλος)
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Δράσης «Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της
νόσου COVID-19» (Β' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές ως προς τον προϋπολογισμό της Δράσης, ο
οποίος διαμορφώνεται στα 64 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και ως προς την προθεσμία προσκόμισης του δικαιολογητικού που
αποδεικνύει τον κύκλο εργασιών του 2020. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του έτους 2020 δηλώνεται από τις επιχειρήσεις με την
υπεύθυνη δήλωση Α του Παραρτήματος VII και με συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης
και επιβεβαιώνεται από το Ε3 ή την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του 2020, που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι
επιχειρήσεις μέχρι 30/06/2022.
Δείτε την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
22η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η εικοστή δεύτερη (22η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την την απόρριψη
οκτακοσίων έξι (806) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 52.485.125,08 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
8η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων
Δικηγόρων»
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, τετρακοσίων ενενήντα (490) αιτήσεων
χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 888.200,18 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης
τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
12η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου
Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την
απόρριψη ως μη επιλέξιμων, τετρακοσίων δέκα επτά (417) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.910.890,44
ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-λιανικό» (Β' Κύκλος)
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» (Β' Κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη διακοσίων ενενήντα τριών (293) αιτήσεων χρηματοδότησης
συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.375.505,34 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Σε ΦΕΚ η τροποποίηση των προθεσμιών του προηγούμενου «Εξοικονομώ»
Οι Υπουργοί Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπέγραψαν στις 12/1/22, την τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/24.6.2019 κοινής απόφασης «Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”»,
που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου.
Συγκεκριμένα, μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται οι παρακάτω παρατάσεις:
Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, για επιπλέον διάστημα δύο μηνών, από το πέρας της αρχικής προθεσμίας
(26.12.2021 και 31.12.2021). Για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο Ωφελούμενος θα πρέπει να υποβάλλει αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα αίτημα, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το
αργότερο τρεις ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης.
Αίτημα τροποποίησης συνοδευόμενο με αίτημα παράτασης θα εξετάζονται ως ξεχωριστά αιτήματα και θα αξιολογούνται από τον
Δικαιούχο.
Για αιτήσεις σε υπαγωγή, οι προθεσμίες αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου
απαιτείται), καθώς και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, που λήγουν στις 26.12.2021 και 31.12.2021 αντίστοιχα, παρατείνονται
αυτοδίκαια ως και τις 25.4.2022 και 30.4.2022 αντίστοιχα. Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα
απασχόλησης ανέργων30 ετών και άνω σε 6 περιφέρειες,
με έμφαση στις γυναίκες και επιδότηση έως 8.397 €

Πληρωμές δανειοληπτών και δικαιούχων τ. ΟΕΚ μέσω
ΔΙΑΣ με χρήση Ενιαίου Κωδικού Ηλεκτρονικής
Πληρωμής (RF)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 13.01.2022
Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Β΄ κύκλο της δράσης
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση
(MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες» θα υποβάλλονται μέχρι την
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 12μηνης διάρκειας επιχορηγεί
την πρόσληψη 5.000 ανέργων στις Περιφέρειες Δυτικής
Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου,
Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης και τα ποσά της επιχορήγησης
μισθού και ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως εξής:

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 ενεργοποιήθηκε η νέα
λειτουργία πληρωμής οφειλών δανειοληπτών και δικαιούχων
του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), μέσω του
Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ με χρήση Ενιαίου Κωδικού
Ηλεκτρονικής Πληρωμής (RF).

•
466,5 € μηνιαία (5.598 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας
30-49 ετών
•
559,8 € μηνιαία (6.717,6 € ετήσια)για ανέργους
ηλικίας 50 ετών και άνω
•
606,45 € μηνιαία (7.277,4 € ετήσια)για μακροχρόνια
ανέργους 30 ετών και άνω
•
653,1 € μηνιαία (7.837,2 € ετήσια)για μακροχρόνια
ανέργους 50 ετών και άνω
•
699,75 € μηνιαία (8.397 € ετήσια)για άνεργες
γυναίκες 30 ετών και άνω
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη
διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis.
Κατόπιν,
οι
εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην
επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου,
την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση
θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει
το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην
έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των
200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο
προηγούμενα).Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα
αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα
αδείας.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 €,
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020».
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.oaed.gr

Θετικό κατά 133.082 θέσεις εργασίας το ισοζύγιο ροών
μισθωτής απασχόλησης για το 2021
Θετικό πρόσημο έχει το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης
το 2021, αφού οι αναγγελίες προσλήψεων ήταν κατά 133.082
περισσότερες από τις αποχωρήσεις, σε μια δύσκολη χρονιά
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, οι αναγγελίες
προσλήψεων ανήλθαν στις 2.395.429. Την ίδια περίοδο, οι
αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.262.347 (1.287.005 καταγγελίες
συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου
χρόνου και 975.342 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το
ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του έτους 2021
είναι θετικό κατά 133.082 θέσεις εργασίας.
Όσον αφορά στο Δεκέμβριο 2021, το ισοζύγιο ροών μισθωτής
απασχόλησης ήταν ελαφρά αρνητικό –κατά 2.598 θέσεις
εργασίας-, αφού οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε
193.008, ενώ οι αποχωρήσεις σε 195.606 (76.943 οικειοθελείς
αποχωρήσεις και 118.663 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου).
Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση

O κωδικός πληρωμής RF είναι ένας μοναδικός κωδικός που
επιτρέπει πληρωμές μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Οι
δανειολήπτες και δικαιούχοι τ. ΟΕΚ μπορούν να κάνουν
χρήση του κωδικού RF μέσω e-banking (web/internet), phone
banking και mobile banking, καθώς και σε όλες τις τράπεζες
που είναι συμβεβλημένες με το ΔΙΑΣ.
Συγκεκριμένα:
•
•
•

Στα καταστήματα και στα μηχανήματα (ΑΤΜ) και
κέντρα αυτόματων συναλλαγών των συνεργαζόμενων
με το ΔΙΑΣ τραπεζών
Με e-banking, phone-banking και mobile banking
μέσω της τράπεζας του δανειολήπτη/δικαιούχου
Μέσω
ιδρυμάτων
πληρωμών,
ιδρυμάτων
ηλεκτρονικού χρήματος και στους πιστοποιημένους
αντιπροσώπους αυτών (Ν 4021/2011 & 4537/2018).

Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι η διευκόλυνση των πολιτών,
καθώς με τον κωδικό πληρωμής RF ταυτοποιείται ο
δανειολήπτης/δικαιούχος και εξασφαλίζεται η άμεση
ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων πληρωμών.
Οδηγίες και πληροφορίες για την απόκτηση κωδικού
πληρωμής RF βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.oaed.gr/steghastiki-prostasia

Κέντρα και δίκτυα ευρωπαϊκής πληροφόρησης για τους
πολίτες
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε
πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα απασχόλησης»
με τίτλο: «Κέντρα και δίκτυα ευρωπαϊκής πληροφόρησης για
τους πολίτες». Στη σημερινή εποχή υπάρχει μεγαλύτερη
ανάγκη από ποτέ οι σύγχρονοι ευρωπαίοι πολίτες να
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται
μέσω της δικτύωσης και της έγκυρης και αξιόπιστης
πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και
τα θεσμικά της όργανα, έχουν δημιουργήσει κέντρα και δίκτυα
πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις
εφαρμοζόμενες πολιτικές της. Στο κείμενο που ακολουθεί
παρουσιάζονται διάφορες υπηρεσίες όπως: Europe direct, η
διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», Solvit Εures, Europass,
Eurodesk, Euraxess, Enic – Naric, Euroguidance, EU
CAREERS – EPSO, Ευρωπαϊκά Κέντρα Τεκμηρίωσης, οι
οποίες
προσφέρουν
εξατομικευμένη
στήριξη
σε
συγκεκριμένους τομείς, από πληροφορίες γενικού χαρακτήρα
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως ειδικότερα ζητήματα,
όπως αναζήτηση εργασίας,
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή χρηματοδότησης για
κάποιο έργο στην Ευρώπη, άδειες διαμονής, αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων, θέματα κοινωνικής ασφάλισης
κ.α.

Στη Βουλή το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
Στις 18.01.2022 έχει εισαχθεί στις Επιτροπές της Βουλής προς επεξεργασία πριν την τελική του ψήφιση το νομοσχέδιο
«Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και στην
επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Βασίζεται σε συγκεκριμένους
πυλώνες ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός
των επιχειρήσεων ακολουθώντας τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία
οικονομιών κλίμακας και η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, ενισχύονται οι τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης
και της αγροδιατροφής ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.
Ειδικότερα θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα:
• Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων.
• Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων.
• Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θέλουν να υλοποιήσουν τις επενδυτικές τους
πρωτοβουλίες.
• Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης
αυτών των περιοχών.
• Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία.
• Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία.
• Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα.
• Επιχειρηματική Εξωστρέφεια.
• Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων.
• Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.
• Μεγάλες Επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές
οικονομίες και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών.
• Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας.
• Επιχειρηματικότητα 360ο.
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει σημαντικές καινοτομίες που προσφέρουν σαφή επιτάχυνση σε όλες τις διαδικασίες του «κύκλου
ζωής» ενός επενδυτικού σχεδίου (διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, υπαγωγής και ελέγχου), προκειμένου να καταστούν δυνατές
οι άμεσες ωφέλειες από τη χορήγηση των ιδιαίτερα ελκυστικών κινήτρων στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η αξιοποίηση των
πιστοποιημένων ορκωτών ελεγκτών και το νέο σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα θα συνδράμουν καθοριστικά προς αυτή την
κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 προβλέπει υψηλά ποσοστά ενίσχυσης στην
πλειοψηφία των Περιφερειών της χώρας (30-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 40-60% για τις μεσαίες και 50-70% για τις μικρές
επιχειρήσεις) με επιπλέον προσαύξηση 10% για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που παρέχει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 και αφορούν
στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, πέραν των ενισχύσεων Περιφερειακού χαρακτήρα. Με τη συγκεκριμένη
πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και οι κοινωνικού
προσήμου ενισχύσεις (πχ επαγγελματική κατάρτιση εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία), μπορούν πλέον να
αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη θα αποτελέσει την απαρχή ενός μεγάλου επενδυτικού κύκλου, με σημαντικά
οφέλη τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για την εθνική οικονομία. Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία νέων και ποιοτικών
θέσεων εργασίας σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και η ευρωστία των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στις 31/01-03/02
Ένα νέο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: “Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση του WooCommerce” συνδιοργανώνουν
στις 31 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το καινούργιο αυτό σεμινάριο του ΕΒΕΘ εντάσσεται στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών του για υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την αναλυτική ενημέρωση της επιχειρηματικής
κοινότητας στον τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 16 διδακτικές ώρες και θα υλοποιηθεί σε 4
διαδικτυακές συναντήσεις (4 ωρών η κάθε μία) κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη και τις ώρες 17.00-20.00.
Η διδασκαλία θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι
εισηγητές θα είναι μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ.Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνά τα 30 άτομα, ανά τμήμα, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η διαδραστικότητα και η σωστή επικοινωνία μεταξύ εισηγητή και συμμετεχόντων. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί
πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή βεβαίωση παρακολούθησης. Για την απονομή του πιστοποιητικού επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες θα
υποβληθούν σε γραπτή εξέταση/αξιολόγηση, ενώ το ποσοστό των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των
διδακτικών ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης.
Το κόστος παρακολούθησης είναι 100 ευρώ, κατ’ άτομο, εφόσον η επιχείρηση - μέλος του ΕΒΕΘ από την οποία προέρχεται ο
συμμετέχων έχει καταβάλει τη συνδρομή τρέχοντος έτους στο Επιμελητήριο. Για τους λοιπούς, το ποσό συμμετοχής ανέρχεται στα 130
ευρώ. Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το online Δελτίο Συμμετοχής.
Επιστημονικός Υπεύθυνος/Διδάσκων: Δρ. Σταμάτιος Τζελέπης, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Δρ. Σταμάτιος Τζελέπης είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, κάτοχος Διδακτορικού
Διπλώματος στην επιστήμη της Πληροφορικής και κάτοχος Διπλώματος στη Διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει 30 έτη επαγγελματικής
εμπειρίας ως Μηχανικός Λογισμικού. Υλοποίησε έργα πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού σε τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και
σε οργανισμούς του Δημοσίου. Συμμετείχε, επίσης, σε 4 ερευνητικά έργα Ελλάδος και Ευρώπης.
Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν άλλα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα με την εξής θεματολογία :
Διαδικτυακές Συναλλαγές (Online Payments, Transaction processing, Payment Gateways), 14/02/2022 – 17/02/2022
Ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, 28/02/2022 – 03/03/2022
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.ebeth.gr/ e-mail: root@ebeth.gr τηλ: 2310-370132.

Διευκολύνσεις για γονείς λόγω νόσησης τέκνων από κορωνοϊό – Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα
λόγω νόσησης από COVID
Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς όταν τα παιδιά
τους νοσούν από κορωνοϊό και θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης από COVID, σε
πλαίσιο που να ευθυγραμμίζεται με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ισχύει έως τις 15 Απριλίου 2022.
Για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας εδώ

Ε.Π.Τ.Α. – Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τα Επιμορφωτικά Προγράμματα
Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες τόσο στο δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί μοριοδότησης, προσφέρουν στοχευμένους κύκλους
εξελικτικής ψηφιακής επιμόρφωσης. Ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση ψηφιακά εξειδικευμένων σε πληθώρα
διαφορετικών χώρων εργασίας όσο και στην παροχή βασικών δεξιοτήτων σε κάθε μέλος της σύγχρονης κοινωνίας ανακοινώνουν
την προκήρυξη ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για υπαλλήλους, στελέχη και επαγγελματίες που επιθυμούν επαγγελματική
εξέλιξη και εμπλουτισμό των γνώσεων τους.
Παρέχουν τις σχετικές γνώσεις αξιοποιώντας σύγχρονες προσωποποιημένες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου
έμπειροι επαγγελματίες του χώρου δρουν σαν επιμορφωτές παρέχοντας πρακτική εμπειρία και εξάσκηση. Η χορήγηση του σχετικού
πιστοποιητικού επιμόρφωσης και η απονομή βαθμών ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training)
παρέχουν την διεθνή αναγνώριση των παρεχόμενων γνώσεων
Ενεργά Προγράμματα
•
Εισαγωγή στην Ασφαλή Λειτουργία και Διαχείριση Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων,
Έναρξη 10/01/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 15 ημέρες (150 ώρες), 7.5 ECVET
•
Επιχειρηματική Αναλυτική και Ψηφιακό Μάρκετινγκ,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (500 ώρες), 6 ECVET
•
Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Microsoft,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 22 ημέρες (150 ώρες), 7.5 ECVET
•
Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 22 ημέρες (150 ώρες), 7.5 ECVET
•
Τεχνολογίες & Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 9 Μήνες (500 ώρες), 22 ECVET
•
Προγραμματισμός σε Πολλαπλά Υπολογιστικά Νέφη,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (170 ώρες), 8.5 ECVET
•
Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (165 ώρες), 8.25 ECVET
•
Ψηφιακό Γραφείο – Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων,
Έναρξη 07/02/2022, Διάρκεια 9 Μήνες (420 ώρες), 21 ECVET
•
Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων,
Έναρξη 07/03/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 13 ημέρες (150 ώρες), 7.5 ECVET
Στα συγκεκριμένα προγράμματα αξιοποιείται αποκλειστικά η εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική
παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους
καταξιωμένους επαγγελματίες και επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση του υλικού.
Η πλατφόρμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να
αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της
κοινωνίας και του κράτους.
Ενδεικτικά η πλατφόρμα «Ε.Π.Τ.Α.» απευθύνεται σε:
• Στελέχη Επιχειρήσεων
• Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
• Υπαλλήλους Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Φορέων
• Ένστολους
• Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και κλάδων
• Φοιτητές και αποφοίτους Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών
• Ιδιώτες που αναζητούν νέα επαγγελματική κατεύθυνση
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής κυμαίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα ενώ τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία
δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.
Εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής περιέχουν (εξειδικεύονται σε κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά) άνεργους, ένστολους, πολύτεκνους,
ομαδικές εγγραφές, φοιτητές και εργαζόμενους σε ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ, εκπαιδευτικούς, κατόχους Ευρωπαϊκής κάρτας νέων.
Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://epta.aegean.gr e-mail: epta@aegean.gr τηλ: 22730 82255.

Ανακοίνωση πραγματοποίησης σεμιναρίων
αναγκαίας εκπαίδευσης

Διαδικτυακή έρευνα ΣΕΓΕ στον τομέα της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας διοργανώνει
σεμινάρια αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2022 τα οποία θα
πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο 2022.
Τα σεμινάρια είναι:

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος - Σ.Ε.Γ.Ε.,
στο πλαίσιο του έργου "Balkan Women Coalition vol. II – Social
Start-Up Booster for Supporting Female entrepreneurship in
Balkans" διοργανώνει μια έρευνα με στόχο να καταγράψει και να
αναγνωρίσει τις υφιστάμενες ανάγκες και τα κενά που υπάρχουν
στον
τομέα
της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει να διαρθρώσουν
ένα
αποτελεσματικό και καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης για τις
γυναίκες, ώστε να
γεφυρώσει
το
αυξανόμενο
χάσμα
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την έλλειψη γνώσεων
σχετικά
με
την
κοινωνική
επιχειρηματικότητα.
Η έρευνα είναι ηλεκτρονική και διεξάγεται υπό τη μορφή
ερωτηματολογίων. Για της ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκαν
δύο (2) διαφορετικά ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε δύο (2)
διαφορετικές ομάδες:
1. Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εκπροσώπους
φορέων υποστήριξης επιχειρηματικότητας
2. Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε γυναίκες
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά
και οι ερωτήσεις διατυπώνονται με τη μορφή κλειστού τύπου που
προσφέρουν τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Η συμμετοχή
σας στην έρευνα είναι ανώνυμη και οι απαντήσεις σας θα
αντιμετωπιστούν
με
τον
αυστηρότερο
βαθμό
εμπιστευτικότητας. Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα προς
συμπλήρωση online στην ελληνική γλώσσα έως τις 30
Ιανουαρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες: site:
www.sege.gr e-mail: info@sege.gr τηλ: 2310 224440.

•

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», Δευτέρα 31
Ιανουαρίου έως Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022
και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ.
Ευθύμιο Αναγνώστου Ορκωτό Ελεγκτή –
Λογιστή, Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό του
ΙΕΣΟΕΛ, Μέλος της ΕΣΥΟΕΛ,

•

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Φορολογικό
μέρος», Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και
ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Αντώνη
Νασόπουλο Λογιστή – Φοροτεχνικό Α΄ τάξης,
Εισηγητή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών ΕΚΠΑ και ΙΕΣΟΕΛ,

•

«Φόρος Προστιθέμενης Αξίας», Τρίτη 15
Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με
εισηγήτρια
την
κα
Σοφία
Κουβερτάρη
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄
ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Θεμάτων
Έμμεσης Φορολογίας στην ΕΕ και στα Διεθνή
Όργανα, της Διεύθυνσης Έμμεσης Φορολογίας
της ΑΑΔΕ και

•

«Τρόποι ρύθμισης οφειλών και για εταιρείες
και φυσικά πρόσωπα: Οι νέες ρυθμίσεις και
αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο», Δευτέρα 21
Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με
εισηγήτρια την κα Σουζάνα Κλημεντίδη Δικηγόρο.

Τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με
έναν από τους παρακάτω τρόπους:

•

Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live
Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους,
μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
• Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.oe-e.gr e-mail:
: dpo@oe-e.gr τηλ: 213 214 1800.

Κ. Χατζηδάκης: Ξεκίνησαν τα προγράμματα που θα
δημιουργήσουν φέτος 86.000 νέες δουλειές μέσω ΟΑΕΔ
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων αναφέρεται ότι σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο
σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και του ΟΑΕΔ για τη δημιουργία 86.000 θέσεων εργασίας μέσα στο
2022.
Από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για
το πρώτο από τα 11 νέα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ
που θα «τρέξουν» φέτος και αφορά στην επιχορήγηση
επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών
και άνω με έμφαση στις γυναίκες, στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες της χώρας (με βάση τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής) και πιο συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του
Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά και την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 17
Φεβρουαρίου και ώρα 15:00..
Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

LOGI.C 2022 σε Θεσσαλονίκη – Αθήνα
Δύο σημαντικές εκδηλώσεις για την αγορά της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics θα διοργανώσει το 2022 η O.MIND
CREATIVES και το περιοδικό Supply Chain & Logistics, με απώτερο σκοπό τη συμβολή στην επικοινωνία και το networking του
κλάδου που αναπτύσσεται και διαμορφώνει νέα δεδομένα και ευκαιρίες για επενδύσεις. Στις 10 & 11 Μαΐου τα LOGI.C events ξεκινούν
από την Θεσσαλονίκη με τίτλο «Globally Connected Supply Chains» και με μια παράλληλη εμπορική έκθεση για την αγορά της
εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας τον τόνο στις αλλαγές που κυοφορούνται για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας
Ελλάδας. Με συνοδοιπόρο τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, υποστηρικτές όλους τους συλλογικούς φορείς του κλάδου, και
επιστημονικούς υπευθύνους μια σειρά σημαντικών εταιρειών, ινστιτούτων και στελεχών, η αγορά δίνει δια ζώσης ραντεβού στο Porto
Palace στη Θεσσαλονίκη για ένα διήμερο συζητήσεων και θεματικών προσεγγίσεων της νέας πραγματικότητας στα logistics.
Έναν μήνα περίπου αργότερα στις 24 & 25 Ιουνίου, τα LOGI.C events -πιστά στο ετήσιο ραντεβού τους μαζί σας- διοργανώνονται και
στην Αθήνα, με την ίδια «συνταγή» επιτυχίας και ένα ακόμη διήμερο θεματικών για την αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας με τίτλο
«Urban Connected Supply Chains», σε κεντρικό σημείο της πόλης. Και εδώ, με την αρωγή των συλλογικών φορέων, αλλά και των
επιστημονικών υπευθύνων κάθε πάνελ, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εντρυφήσουν σε ζητήματα που άπτονται της
καθημερινότητας των σύγχρονων logisticians Τα LOGI.C events 2022 τελούν υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Ελλάδος και υποστηρίζονται από το σύνολο των Συλλογικών Φορέων του κλάδου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδηλώσεις εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.omind.gr e-mail: info@omind.gr . τηλ: 210
9010040.

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει νέο κύκλο προγραμμάτων δια βίου μάθησης τα οποία ξεκινούν
την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022.
Η δια βίου μάθηση είναι μια ακόμα πρόκληση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην οποία ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα
και όραμα. Τα πάνω από πενήντα elearning προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΟΠΑ έχουν ως
στόχο να προάγουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων μέσω σύγχρονων και
καινοτομικών μεθόδων κατάρτισης, ενώ το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων αυξάνεται συνεχώς ανταποκρινόμενο στις
αναφυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται από καθηγητές και διδάσκοντες του Ιδρύματος
και εκπαιδευτές με υψηλή ειδίκευση και πολύχρονη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
Για όσους θέλουν να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες και να διευρύνουν τις γνώσεις τους με ευελιξία στον τρόπο και το χρόνο
μελέτης, τα προγράμματα του ΟΠΑ είναι ιδανικά.
Τα προγράμματα εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
•
Επιχειρηματικότητα
•
Κατάρτιση Εκπαιδευτών
•
Μάνατζμεντ & Στρατηγική
•
Μάρκετινγκ & Πωλήσεις
•
Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων
•
Τεχνολογίες Πληροφορίας
•
Χρηματοοικονομικά & Λογιστική
Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το
αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που
χρησιμοποιήθηκαν. Δηλώσεις Συμμετοχής στα προγράμματα eLearning σειράς Φεβρουαρίου 2022 γίνονται δεκτές έως και τις 31
Ιανουαρίου 2022. Πραγματοποιήστε την αίτησή σας εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://diaviou.aueb.gr e-mail:
kedivim-opa@aueb.gr ,τηλ: 210 8203 912.

Οι online πωλήσεις στήριξαν το ελληνικό λιανεμπόριο τη φετινή εορταστική περίοδο
Σημαντική στήριξη στις εγχώριες εμπορικές επιχειρήσεις πρόσφερε το ψηφιακό κανάλι αγορών και κατά τη φετινή εορταστική
περίοδο. Οι επιχειρήσεις της χώρας, που είχαν τη δυνατότητα πωλήσεων και εκτός φυσικών καταστημάτων (τηλεφωνικές
παραγγελίες, πωλήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων, site, e-shop) εμφάνισαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με εκείνες που
δεν είχαν. Ειδικότερα, όσον αφορά την πορεία των πωλήσεων κατά τη φετινή εορταστική περίοδο, το 42% των εταιρειών του λιανικού
εμπορίου με πωλήσεις και εκτός φυσικών καταστημάτων απαντά ότι ο τζίρος κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα έναντι του 2020. Μεταξύ
των επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν ψηφιακό κανάλι, το αντίστοιχο ποσοστό είναι χαμηλότερο και διαμορφώνεται στο 32%. Στο
μεταξύ, μόλις το 27% των επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς, που κάνουν και online πωλήσεις, απαντά ότι ο τζίρος των φετινών
εορτών ήταν χαμηλότερος του αντίστοιχου περσινού. Μεταξύ των εταιρειών, που δεν έχουν εναλλακτικά online κανάλια πωλήσεων,
το αντίστοιχο ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο και φτάνει το 38%. «Αποτελεί κοινό τόπο ότι η αγορά τα τελευταία δύο χρόνια
λειτουργεί υπό μη κανονικές συνθήκες. Η διάρκεια της πανδημίας Covid-19, αλλά και οι πρόσφατα εξαιρετικά ισχυρές ανατιμήσεις
των τιμών ενέργειας, ήρθαν να προσθέσουν νέα εμπόδια σε μια περίοδο, που οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου παραδοσιακά
πραγματοποιούν μεγάλο μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών τους”, διαπιστώνει το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σε σχετική έρευνα.»
Καταλύτης η πανδημία
Όπως παρατηρούν οι συντάκτες της σχετικής έρευνας, η πανδημία λειτούργησε ως ψηφιακός επιταχυντής και για τις επιχειρήσεις
του λιανικού εμπορίου, αφού σχεδόν το 1/3 (32%) απέκτησε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πωλήσεις εκτός φυσικών
καταστημάτων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, για το 43% των επιχειρήσεων του
λιανικού εμπορίου η κίνηση κατά την εορταστική περίοδο του 2021 ήταν μέτρια. Αντίθετα, τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες (43%)
δήλωσαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι. Μόνο μία στις επτά επιχειρήσεις εμφανίζεται πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένη από
τις επιδόσεις της κατά την εορταστική περίοδο. Η εικόνα για την κίνηση στην αγορά σε σχέση με το 2020 ήταν μεικτή, αφού το 33%
των επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση πωλήσεων, ενώ το 36% άνοδο, με το 31% να απαντά ότι παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Οι
αναταράξεις, που προηγήθηκαν στην αγορά, ώθησαν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσφορές και κατά τη διάρκεια της
εορταστικής περιόδου. Αυτή η επιχειρηματική πρακτική φαίνεται να παγιώνεται τελευταία ως μέσο για την ενίσχυση του εορταστικού
τζίρου. Αν μάλιστα εξαιρεθούν τα τρόφιμα, τότε το μερίδιο των επιχειρήσεων, που προχώρησαν σε προσφορές κατά την περίοδο
αναφοράς, ενισχύεται στο 50%. Το δε ύψος των προσφορών κινήθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα, καθώς δύο στις τρεις επιχειρήσεις
υιοθέτησαν εκπτώσεις από 10% έως 30%. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr, 18.01.2022).

1 στις 5 ελληνικές εταιρείες κάνει πάνω από το 1% του τζίρου της online
Αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας έχουν γίνει – και - για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι online πωλήσεις,
με το ηλεκτρονικό εμπόριο να κερδίζει σταθερά έδαφος. Η Ελλάδα, μάλιστα, κάθε άλλο παρά υπολείπεται των ευρωπαϊκών επιδόσεων
στις διαδικτυακές πωλήσεις από επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια, η χώρα μας βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς
το ποσοστό των εταιρειών, των οποίων τουλάχιστον το 1% του συνολικού τζίρου προέρχεται από το online κανάλι. To 2021, ποσοστό
20% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ήτοι μία στις πέντε εταιρείες, έκαναν ποσοστό τουλάχιστον 1% των πωλήσεων τους online.
Μόλις μία διετία νωρίτερα, το 2019, το ποσοστό των ελληνικών εταιρειών, που έκαναν άνω του 1% του συνολικού τους τζίρου online
μόλις που έφτανε το 9%. Ο υπερ-διπλασιασμός του ποσοστού αυτού - από το 9% το 2019 στο 20% το 2021 - αποδεικνύει στην πράξη
ότι η πανδημία λειτούργησε ως ψηφιακός επιταχυντής για το επιχειρείν στην Ελλάδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αντίστοιχος μέσος
όρος των εταιρειών, που κάνουν τουλάχιστον το 1% των πωλήσεων τους διαδικτυακά, διαμορφώθηκε για το 2021 ελαφρά χαμηλότερα
από την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο 19%. Το 2020 το ποσοστό αυτό ήταν 18%, το 2019 και το 2018% έφθανε το 17%, ενώ το 2012
μόλις που άγγιζε το 14%. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr, 18.01.2022).

Οι μισές ελληνικές startups ξεκινούν με κεφάλαιο μικρότερο των €10.000
Με αρχικό κεφάλαιο που δεν ξεπερνά τα €10.000 ξεκινούν την επιχειρηματική τους διαδρομή οι μισές startups επιχειρήσεις στην
Ελλάδα (ποσοστό 49,4%). Στο μεταξύ, το 26,6% των νεοφυών εταιρειών της χώρας κάνει το επιχειρηματικό του ντεμπούτο με αρχικό
κεφάλαιο της τάξης των €10.000 έως €50.000.
Μόνο μια μικρή μειοψηφία, που ποσοστιαία κυμαίνεται στο 13,5%, μπαίνει στον επιχειρηματικό στίβο με κεφάλαια από €50.000 έως
€200.000. Ακόμη μικρότερο, της τάξης του 8%, είναι το ποσοστό των ελληνικών startups που έχουν την άνεση να ξεκινήσουν τη
διαδρομή τους με αρχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο των €200.000. Το προφίλ του ελληνικού συστήματος καινοτομίας σκιαγραφεί νέα
μελέτη, που πραγματοποίησε η συμβουλευτική εταιρεία Octane με τη συμμετοχή 267 ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με
τα ευρήματα της μελέτης, οι περισσότερες ελληνικές νεοφυείς εταιρείες έχουν έδρα την Αθήνα (το 51,7%). Αμέσως επόμενη επιλογή
για τους ιδρυτές startups είναι κάποια ευρωπαϊκή πόλη (15,4%), ενώ τρίτος πιο δημοφιλής προορισμός είναι η Θεσσαλονίκη (με
12,7%) και ακολουθεί η Πάτρα (με 4,5%). Στη λίστα των περιοχών, που προτιμούν οι founders για να ιδρύσουν την εταιρεία τους,
ακολουθούν οι ΗΠΑ και το Ηράκλειο Κρήτης (με ποσοστό 3% έκαστη περιοχή).
Προτιμούν τις ΤΠΕ
Όσον αφορά το αντικείμενο, που κατά κύριο λόγο επιλέγουν οι ελληνικές startups, αυτό συνδέεται κυρίως με τον τουρισμό και
ακολουθεί ο τομέας των ΤΠΕ. Σχεδόν 1 στις 10 δραστηριοποιείται στην πληροφορική και τις επικοινωνίες (ΤΠΕ), ενώ αντίστοιχο είναι
και το ποσοστό που ασχολείται με την αγροδιατροφή και με τις επιστήμες ζωής και υγείας (8,6%). Όσον αφορά αυτό που παρέχουν
οι ελληνικές startups, σε ποσοστό 87,5% περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχική ιδέα, ενώ 38,6% έχει μια καθαρά
ψηφιακή ιδέα. Λιγότεροι έχουν μια “φυσική” ιδέα, που χρησιμοποιεί, όμως, ψηφιακή τεχνολογία (26,6%) ή αντίστροφα, μια ψηφιακή
ιδέα με μερική φυσική παρουσία (22,5%). Μόνο 12,4% ακολουθούν το παραδοσιακό, αμιγώς φυσικό μοντέλο. Σε κάθε περίπτωση,
φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των startups της έρευνας, περίπου 7 στις 10, χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει την αρχική ιδέα, μία
ή περισσότερες φορές. Μάλιστα, το 19,5% το έκανε περισσότερες από δυο φορές. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η χρονιά κατά
την οποία ιδρύθηκαν οι περισσότερες ελληνικές startups, σχεδόν 2 στις 10, ήταν το 2018. Συνολικά, η μεγάλη πλειοψηφία των
ελληνικών νεοφυών εταιρειών, το 93%, ιδρύθηκε την περίοδο 2013-2020. Το 2019 διαπιστώνεται, πάντως, μία μικρή πτώση στον
ρυθμό δημιουργίας νέων startups, ενώ το 2020, εξαιτίας και των συνθηκών της πανδημίας, σημειώθηκε μεγαλύτερη πτώση στον
αριθμό των νέων εταιρειών.
Έως 10 εργαζόμενους
Στη μεγάλη πλειοψηφία τους, οι ελληνικές startups (76,4%) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους. Λιγότερο από
3% απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους. Παρά το μικρό τους μέγεθος, οι startups φαίνεται να αποτελούν συνεργατικά
σχήματα. Το 48,3% των εταιρειών είχε δύο ιδρυτές, το 19,9% τρεις, ενώ το 13,9% περισσότερους από τρεις. Μόνο το 18% είχε έναν
ιδρυτή. Αναφορικά με το προφίλ των Ελλήνων founders, 8 στους 10 ιδρυτές startup στην Ελλάδα είναι άνδρες, με μόλις το 19% των
νεοφυών εταιρειών να είναι γένους θηλυκού. Στο μεταξύ, σχεδόν το 90% των ιδρυτών είναι μέχρι 44 ετών. Οι ιδρυτές νεοφυών
εταιρειών στην Ελλάδα έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο: σε ποσοστό 23,6% έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές, σχεδόν οι
μισοί (48,7%) έχουν στην κατοχή τους και μεταπτυχιακό, ενώ το 17,2% έχει και διδακτορικό. Ένας στους τρεις ιδρυτές (33%) έχει
εργασιακή εμπειρία 4-10 ετών, ένα ποσοστό έχει εμπειρία έως 3 χρόνια (24%) και ποσοστό 22,8% διαθέτει εμπειρία 15+ έτη. Μπορεί
οι ιδρυτές startups στην Ελλάδα να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία, ωστόσο, στην πλειοψηφία τους δεν έχουν καμία σχέση με το
επιχειρείν: τα 2/3 των Ελλήνων startuppers (το 62,5%) δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση μίας εταιρείας, νεοφυούς είτε
όχι.
(SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr, 18.01.2022).

Ελληνική Στατιστική Αρχή
Ετήσια αύξηση 25% στον δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ – 14.01.2022
Νέα μεγάλη αύξηση της τάξης του 25% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον περασμένο Νοέμβριο σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020, έναντι μείωσης 9,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων
δεικτών το 2020 με το 2019. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η περαιτέρω αύξηση στον λεγόμενο "εισαγόμενο πληθωρισμό" οφείλεται
στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 37,1% , καθώς και στην αύξηση του δείκτη τιμών
εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 6,8%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,9% τον Νοέμβριο 2021 σε
σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2021, έναντι αύξησης 4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το
2020.
Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργάς
λόγω της πανδημίας
Με Δελτίο Τύπου η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών για
τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή τον Μάρτιο 2020, λόγω της πανδημίας της νόσου του
κορωνοϊού 2019 (COVID-19), τα οποία μπορούν να αναδείξουν, αφενός ποιες επιχειρήσεις πλήττονται περισσότερο, σε όρους
μείωσης του κύκλου εργασιών, κατά τις περιόδους ισχύος των περιοριστικών μέτρων και αφετέρου ποιες επιχειρήσεις ανακάμπτουν
γρηγορότερα ή βραδύτερα κατά τις περιόδους άρσης των μέτρων αυτών.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ
Αυξήθηκε κατά 5,1% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ- 13.01.2022
Αυξήθηκε ο πληθωρισμός κατά 5,1% τον περασμένο Δεκέμβριο, από αύξηση 4,8% τον Νοέμβριο και μείωση 2,3% τον Δεκέμβριο
2020. Με αποτέλεσμα, σε μέσα επίπεδα πέρυσι να καταγραφεί άνοδος του πληθωρισμού κατά 1,2%, από μείωση 1,2% το 2020.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα έτος (Δεκέμβριος 2021- Δεκέμβριος 2020), το φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 135,7%, το
ηλεκτρικό ρεύμα κατά 45%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 34,1% και τα καύσιμα κατά 21,7%. Παράλληλα, αυξήσεις τιμών υπήρξαν
σε όλα τα είδη που απαρτίζουν το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς».

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε2004/11.01.22 (ΑΔΑ: 64Ι546ΜΠ3Ζ-ΦΔΗ) «Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ
στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1274/29.12.2021 (ΑΔΑ:6Δ6846ΜΠ3Ζ-Φ7Κ)
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/ 24.10.2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) «Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών
έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε
προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου»
(Β'4861).» (ΦΕΚ 6452/31.12.2021)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2205/13.01.2022 (ΑΔΑ:Ψ3Ρ046ΜΠ3Ζ-ΨΚΞ)
«Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση
Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων
Ποτών» (Β΄6317)»». Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2006/18.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Π846ΜΠ3Ζ-Σ4Ι)
«Παροχή οδηγιών για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδήμιας
COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α' 207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.
4850/2021 (Α' 208), και διευκρινίσεων επί συναφών θεμάτων». Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1004/11.01.2022 (ΦΕΚ 119/19.01.2022)
Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr.

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
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.
Με ηλεκτρονική επιστολή της εδώ Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. μας ενημέρωσε ότι η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ νέα
κοινοποίηση TBT σχετικά με τα επικαιροποιημένα πρότυπα για τα καπνά/ηλεκτρικά τσιγάρα. Τα πρότυπα τέθηκαν σε ισχύ στις 21
Νοεμβρίου 2021. Ωστόσο, τα μέλη έχουν 60 ημέρες από την κοινοποίηση (5 Ιανουαρίου 2022) για να υποβάλουν σχόλια στην επιτροπή
TBT. Η ειδοποίηση επισυνάπτεται για τη διευκόλυνσή σας. Αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κλπ. στο Γραφείο μας μέχρι 5
Φεβρουαρίου τ.ε., 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
Η ειδοποίηση του ΠΟΕ βρίσκεται ΕΔΩ. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/tagrafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email: ecocomcairo@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
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 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.g r.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία -Τεύχος Ιανουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: econom-sofia@mfa.gr τηλ:
(+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 και την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr.
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο με
οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις για το Ισραήλ για τον μήνα Ιανουάριο 2022. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocom-telaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Διαδικτυακό Σεμινάριο « Βιώσιμη Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα»
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η συμβουλευτική εταιρεία Sustainability Knowledge Group
συνδιοργανώνουν ένα ενημερωτικό Webinar την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 στις 16:00 μ.μ. σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη
της ενσωμάτωσης της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική στρατηγική.
Η ενημερωτική αυτή εκδήλωση έχει ως στόχο να βοηθήσει τα στελέχη των επιχειρήσεων:
•
να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες, τις τάσεις και τις σύνθετες πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
•
να προσεγγίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη, ισχυροποιώντας το προφίλ, την εξωστρέφεια και την καινοτομία της
επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Zoom θα πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ZOOM, μέσω του συνδέσμου
https://zoom.us/webinar/register/WN_tF0RInKDTpyyyY5tsfVHMg
Για να δείτε το πρόγραμμα εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες : site: www.ebeth.gr/ e-mail: root@ebeth.gr τηλ: 2310370100.

Greek Tourism & Gastronomy Workshops 2022
Η Time Tourism Media & Events θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό workshop 21-23 Μαρτίου 2022 με θέμα: «Greek Tourism &
Gastronomy Workshop – Alternative Edition». Θα συμμετάσχουν 3 σκανδιναβικές χώρες ( Σουηδία, Δανία, Νορβηγία ) 3 μοναδικές
πηγές εναλλακτικών τουριστών για την Ελλάδα. Το workshop θα περιλαμβάνει online Β2Β συναντήσεις & Networking με πάνω από
120 Buyers Εναλλακτικού Τουρισμού από 3 διαφορετικές χώρες.Δηλώστε συμμετοχή εδώ.
Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.tourismmedia.gr e-mail: sales@tourismmedia.gr

Νέοι κανόνες για εξαγωγές στην Μεγάλη Βρετανία Χρήση σήμανσης UKCA-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις
Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) : Η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε από την ΕΕ
και ως εκ τούτου υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στην συγκεκριμένη
αγορά. Η σήμανση UKCA (UK Conformity Assessed) αποτελεί την νέα σήμανση για προϊόντα που θα εξάγονται στην Μεγάλη
Βρετανία (Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία). Η σήμανση καλύπτει τα περισσότερα προϊόντα που απαιτούσαν προηγουμένως τη σήμανση
CE και, όπως το σήμα CE, αποδεικνύει ότι τα προϊόντα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Οι ελληνικές εταιρείες θα
πρέπει να είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν τη σήμανση UKCA από την 1η Ιανουαρίου 2023 για τα περισσότερα προϊόντα, αν και
προτείνετε η χρήση της σχετικής σήμανσης UKCA το συντομότερο δυνατό. Επισημαίνεται ότι προβλέπεται εξαίρεση για ιατρικά και
σχετικά τεχνολογικά προϊόντα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν τη σήμανση UKCA έως την 1η Ιουλίου 2023.
Σχετικές αναλυτικές πληροφορίες και βίντεο:
•
New Product Markings & Conformity Assessment - FAQs
•
Using the UKCA marking
•
Step By Step UKCA Guide
•
Using the UKNI marking
•
Step By Step Guide: UKNI mark
•
UKCA video
Για περισσότερες πληροφορίες: info@eg.gov.gr

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση HORECA FAIR 2022
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 16-19 Φεβρουαρίου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Γενική Εμπορική Έκθεση «HORECA FAIR INTERNATIONAL HOTEL EQUIPMENT, HOSPITALITY
LODGING TECHNOLOGY και HORECA FAIR INTERNATIONAL OUT OF HOME CONSUMPTION PRODUCTS, RETAIL, FOOD
AND BEVERAGE PRODUCTS, FOOD PROCESSING, STORAGE, COOLING, TRANSPORT AND MARKET EQUIPMENT FAIR»
από την Ένωση Εξαγωγέων στην Τουρκία – Σμύρνη με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εστιατορίου, κουζίνας, πλυντηρίων,
fast food, εξαρτήματα υπηρεσιών, ενδύματα προσωπικού, ξενοδοχειακών λευκών ειδών (hotel textile), Έπιπλα, Συστήματα Η/Υ και
Τηλεπικοινωνίας, αίθουσες συνεδρίου, κλιματισμού, φωτισμού, γεννητριών, κήπου, εξαρτημάτων πλαζ, ειδών καθαρισμού,
αξεσουάρ για πισίνες, τζακούζι, ειδών καθαρισμού πισίνας, διασκέδασης, ανελκυστήρων για αναπήρους, ειδών αθλητισμού, spa,
ομορφιάς, ειδών κομμωτηρίου, – καθώς και στον τομέα των κλαδικών εκδόσεων. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (15-18 Φεβρουαρίου 2022) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό
χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω: Κατά
τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (15-18 Φεβρουαρίου 2022) το Υπουργείο μας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (15-18 Φεβρουαρίου 2022) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει
να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Fuar Hakkında – Horeca Fair Otel Ekipmanları ve EDT Fuarı (horecafuar.com). Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση,
ενδέχεται το αρμόδιο Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετοχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι
εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από την
Πρεσβεία. Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν
το αργότερο μέχρι τις 07.02.2022 .

Ημερίδα με θέμα «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ: Στρέφοντας το βλέμμα στην Ελλάδα που καινοτομεί»
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 στο Ίδρυμα Ευγενίδου μεταξύ 9π.μ και 7μ.μ. η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Mind the Minds
πραγματοποιεί εκδήλωση με στόχο τη γνωριμία του ευρύτερου κοινού με 10 σύγχρονους ‘Έλληνες εφευρέτες και 5 ειδήμονες από
την αγορά της κατοχύρωσης εφευρέσεων και ευρεσιτεχνιών.
Η ημερίδα περιλαμβάνει ομιλίες, τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω διαδικτύου, από καταξιωμένους Έλληνες ευρεσιτέχνες και
εφευρέτες με έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων το έργο έχει διεθνή αναγνώριση. Μεταξύ αυτών, ο Πέτρος Ψύλλος του
οποίου η φορητή συσκευή με το όνομα «ΜΑΤΙΑ» χρησιμοποιεί στην διευκόλυνση ατόμων με θέματα όρασης και ο Αριστείδης
Βούλγαρης κατασκευαστής ενός ειδικού ηλιακού φασματογράφου, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί και από τη NASA για τη φασματική
ανάλυση του ηλιακού στέμματος κατά την ολική έκλειψη Ηλίου.
Το πρόγραμμα των ομιλιών περιλαμβάνει, επίσης, ακαδημαϊκούς των οποίων το έργο έχει φτάσει στην παγκόσμια αγορά με
πρωτοποριακές χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και βιοτραπεζών που εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων επιθυμούν μια
περισσότερο εξειδικευμένη προσέγγιση της υγείας τους.
Μαζί με αυτούς θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από νεαρούς εφευρέτες και ευρεσιτέχνες σε πιο πρώιμα στάδια εξέλιξης μέσω των
οποίων θα μπορέσει κανείς να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νεαρός σύγχρονος εφευρέτης στην σημερινή Ελλάδα.
Τέλος, τις ομιλίες πλαισιώνουν ειδικοί της κατοχύρωσης που θα μιλήσουν για το νομικό και διαδικαστικό κομμάτι και το τί αυτό
συνεπάγεται εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και ένας εκπρόσωπος επιχειρηματικών αγγέλων του οποίου η ομιλία θα αποτελέσει
σημείο αναφοράς για την οικονομική υποστήριξη εφευρετών και ευρεσιτεχνών.
Το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.
Η Mind the Minds από τη σύστασή της μέχρι σήμερα έχει ήδη διεξάγει 3 διαδικτυακές συναντήσεις με στόχο τη γνωριμία με τα μέλη
της, την γνωριμία με το οικοσύστημα της καινοτομίας και κατοχύρωσης στην Ελλάδα καθώς και ένα αφιέρωμα στο έργο και την
προσωπικότητα ενός νεαρού Έλληνα εφευρέτη. Στόχος της η ανάδειξη και υποστήριξη των Ελλήνων που δημιουργούν και
καινοτομούν, μέσω της δημιουργίας μιας κοινότητας υποστήριξής και πληροφόρησής τους, που ολοένα και μεγαλώνει.
Τα εισιτήρια κοστίζουν 5€ και μπορείτε να τα προμηθευτείτε ηλεκτρονικά εδώ καθώς και στα καταστήματα Public.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα λάβετε:
•
Εισιτήριο που σας επιτρέπει φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
•
Ζoom link για διαδικτυακή παρακολούθηση (Στέλνεται στο email σας 24 ώρες πριν).
Έτσι, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ φυσικής και ψηφιακής παρακολούθησης της ημερίδας.
Η έκδοση εισιτηρίων είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της ημερίδας και θα είναι διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες : site:https://event.mindtheminds.com e-mail: info@mindtheminds.gr.

Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Πλατφόρμα myDATA / Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.»
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Φθιώτιδας & Ευρυτανίας,
διοργανώνουν δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 & ώρα 18:00 με τίτλο: «Πλατφόρμα myDATA /
Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.».
Το δωρεάν σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας zoom, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο
συμμετοχής και σχετικές πληροφορίες σύνδεσης:
Σύνδεσμος συμμετοχής: https://zoom.us/j/99343752715?pwd=TUdIK21tQ3RyQklZd3VjQTdPRXlOQT09
Meeting ID: 993 4375 2715
Passcode: 473708
Εισηγητής θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 3 ώρες
(18:00 – 21:00). Σκοπός της ημερίδας είναι η βασική ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων καθώς και η
παρουσίαση της πρακτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA μέσω ειδικών εφαρμογών.
Ο νέος κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης, δημιουργεί μία κουλτούρα που διευκολύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ελεύθερων
επαγγελματιών προς τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων-myDATA για Ελεύθερους
Επαγγελματίες και Μικρές επιχειρήσεις έχει ξεκινήσει, υποχρεώνοντάς τους να τηρούν λογιστικά βιβλία, τόσο σε ότι αφορά την
τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε ότι αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Οδηγίες συμμετοχής:
1.
Για όσους θα συνδεθούν μέσω υπολογιστή.
Απλά κάνετε κλικ στο σύνδεσμο παραπάνω και τα υπόλοιπα θα τα «αναλάβει» από μόνο του το ZOOM. Θα σας οδηγήσει απευθείας
στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Συμπληρώστε το passcode εφόσον σας ζητηθεί.
2.
Για όσους θα συνδεθούν μέσω smart κινητού ή tablet.
Θα πρέπει να κατεβάσετε από πριν μέσω του Αpp store ή του Play store την εφαρμογή ZOOM. Κατόπιν κάνετε κλικ στο εικονίδιο
Join a Meeting και συμπληρώνετε στο κατάλληλο πεδίο (Join with meeting ID) το meeting ID που βλέπετε παραπάνω. Στη συνέχεια
θα βρεθείτε στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης. Συμπληρώστε το passcode εφόσον σας ζητηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.fthiotidoscc.gr e-mail: info@fthiotidoscc.gr τηλ: 22310 22112.

Διαδικτυακή ημερίδα "Παράδοση και Καινοτομία σε ένα Ψηφιακό Κόσμο"
Το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ημερίδα "Παράδοση και Καινοτομία σε ένα
Ψηφιακό Κόσμο". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή στις 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 – 16:00, και θα
μεταδοθεί ζωντανά μέσω Livestream από την αίθουσα εκδηλώσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Η ημερίδα περιλαμβάνει
την παρουσίαση των ευρημάτων της Εφαρμοσμένης Έρευνας του Κέντρου “Η Δημιουργική Παράδοση ως Πηγή Ανταγωνιστικότητας
και Καινοτομίας,” η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2020-2021 σε δείγμα δεκάδων ελληνικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με
συζητήσεις για τη σχέση ανάμεσα στην παράδοση, την καινοτομία και τον ψηφιακό κόσμο, ενώ σηματοδοτεί και την έναρξη τηςνέας
θεματολογίας για το 2022! Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση στην αγγλική. Η
συμμετοχή στην εκδήλωση γίνεται κατόπιν εγγραφής. Για να εγγραφείτε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ. Δείτε το πρόγραμμα εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.sev.org.gr/ e-mail: info@sev.org.gr τηλ: 211 5006 000.

Ανακοίνωση για 15th International Housewares Sourcing Fair – HOST ISTANBUL 2022
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο μας ενημερώνει ότι στις 10-13 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η 15η
International Housewares Sourcing Fair – HOST ISTANBUL 2022, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιήσουν επιχειρηματική
αποστολή σε συνεργασία με τη διοργανώτρια
εταιρεία και θα καλύψουν:
•
Το κόστος του ξενοδοχείου 4* αστέρων, για 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό.
•
Δωρεάν είσοδο στην έκθεση.
•
Μεταφορά από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο & επιστροφή εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη από 500 μέτρα.
Για τις εταιρίες οι οποίες επιθυμούν να επισκεφθούν την έκθεση, το κόστος συμμετοχής είναι 80 ευρώ για 1 άτομο ή 130 ευρώ για
2 άτομα.
Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660. (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660) αφού
συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής και να την στείλουν στο e-mail: info@etee.gr & chamber@etee.gr.
Τα Μέλη του ΕΤΕΕ, μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση εντελώς δωρεάν.
Πληροφορίες για το ΕΤΕΕ και αίτηση εγγραφής μέλους
Για τις συνθήκες μετακίνησής σας λόγω COVID 19 παρακαλώ συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο κείμενο
Travel Instructions.

«Εβδομάδα Βιωσιμότητας» στο Ομάν
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει ότι
σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Πρεσβεία του Σουλτανάτου του Ομάν στη Ρώμη, το Υπουργείο Ενέργειας και Ορυκτών
Πόρων του Ομάν διοργανώνει, από 13 έως 17 Μαρτίου 2022, «Εβδομάδα Βιωσιμότητας» - «Oman Sustainability Week», στο Oman
Convention & Exhibition Centre, στην πόλη Muscat.
Η εν λόγω διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Petroleum Development Oman (PDO), την μεγαλύτερη εταιρεία
έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στο Ομάν.
Στόχος είναι η ανάδειξη των πρωτοβουλιών του Ομάν στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επίσης και της καινοτόμας
στρατηγικής του, σύμφωνα με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Εβδομάδα Βιωσιμότητας περιλαμβάνει Διεθνή Έκθεση, Διεθνές Συνέδριο «International Sustainability Resources & Technology
Conference – ISRTC», εκδήλωση απονομής βραβείων και επισκέψεις σε τρέχοντα έργα (όπως π.χ. Ras Al Hamra Development
Project, Mirrah Project, Wet Land Project και Amin Solar Project).
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, καθώς επίσης, σε θεσμικούς, επιχειρηματικούς και επιστημονικούς φορείς από τον τομέα της ενέργειας,
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της διαχείρισης υδάτινων πόρων (άρδευση, αποθήκευση ύδατος και αφαλάτωση), της
ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, της πράσινης μηχανικής και της περιβαλλοντικής προστασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.omansustainabilityweek.com .

Focus Business Turkey 2022
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Focus
Business Turkey Ιανουάριος 2022 που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Το δελτίο περιέχει ειδήσεις
για την οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για τις περιφέρειες. Δείτε το εν λόγω ενημρωτικό δελτίο.

5G Conference - Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022
Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο συνέδριο για τα δίκτυα 5ης γενιάς με τίτλο 5G Conference Southestearn
Europe στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μία περίοδο που τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G) αποτελούν πλέον μία πραγματικότητα για την Ελλάδα. Στόχος της εκδήλωσης είναι να
παρουσιαστούν οι δυνατότητες του 5G, να αναλυθούν τα υπάρχοντα αλλά και τα μελλοντικά case studies και γενικότερα να ανοίξει
η συζήτηση για τη διαμόρφωση του οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπάρξουν παρουσιάσεις από κορυφαία στελέχη
από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναφορικά με το 5G. Κάθε ενότητα θα επικεντρωθεί σε έναν τομέα του 5G με τον στόχο, όμως,
να είναι να υπάρξει μία αμφίδρομη συζήτηση με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.5gconference.gr.

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρεία Dayglo Color Corporation η οποία εδρεύει με έδρα τη Βομβάη, που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και
εξαγωγής χρωστικών ουσιών και χρωστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για να χρωματίσουν οτιδήποτε όπως πλαστικό και
πολυμερή, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δέρμα, πετρέλαιο και λιπαντικά, χαρτί και χαρτοπολτός, μελάνια, τρόφιμα και καλλυντικά,
βαφές επικάλυψης, γεωργικές εφαρμογές, λεκέδες και επεξεργασίες ξύλου, δομικά υλικά, βαφές ανοδίωσης αλουμινίου και βαφές
καπνού., με σχετικό έγγραφο της προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες : site: http://www.dayglo.in / e-mail: info@dayglo.in τηλ: 91-22-9920910929.

Διεθνείς Εκθέσεις
SALON BIEN-ÊTRE, MÉDECINE DOUCE & THALASSO
Πόλη: Λυών, Γαλλία
Ημερομηνία: 28-30 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ευεξίας και Θαλασσοθεραπείας
Πληροφορίες:site: www.salon-medecinedouce.com
SALON BIEN-ÊTRE, MÉDECINE DOUCE & THALASSO
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 3-7 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ευεξίας και Θαλασσοθεραπείας
Πληροφορίες:site: www.salon-medecinedouce.com
TELECOM 2022 - AN EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS EXPO (ΕΙΚΟΝΙΚΆ)
Πόλη: Ινδία
Ημερομηνία: 8-10 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: έκθεση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και παροχών λύσεων υπηρεσιών ΤΠΕ
Πληροφορίες:site: www.indiaingreece.gov.in

53RD IHGF DELHI FAIR
Πόλη: Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 2-6 Μαρτίου2022
Εκθέματα:Έκθεση σπιτιού, μόδας, τρόπου ζωής, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και επίπλων
Πληροφορίες: site: www.indiaingreece.gov.in τηλ: 2107216227

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
26/1/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
10
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΗΛ.2310381080
27/01/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΤΗΛ 2695360607

424 ΓΣΝΘ

17

28/01/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

11

31/1/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

13

31/1/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

15

31/01/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

14

4/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΤΗΛ.2310381080

16

04/02/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

19

7/2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

20

08/02/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

12

18

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΛΕΒΗΤΑ
ΘΕΡΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ
(ΔΙΑΓΟΡΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝΘ

•

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.

