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Αναβάθμιση της ψηφιακής εφαρμογής e-καταναλωτής
Δελτίο Τύπου (22.12.2020) Υπουγείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνεχίζει την αναβάθμιση της ψηφιακής εφαρμογής e-καταναλωτής προκειμένου οι
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, να διασφαλίσουν με διαφάνεια και μηδενικό κόστος τις εμπορικές τους συναλλαγές, κατά τη
διαδικασία παράδοσης εκτός καταστήματος (click away). Έτσι, από 22.12.2020 και κατόπιν αιτήματος του Ελληνικού Συνδέσμου
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ε.Σ.Η.Ε./ GRECA), επεκτείνεται η λειτουργία της υπηρεσίας ραντεβού και για ηλεκτρονικά καταστήματα με
το πεδίο e-shop.. Αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, η διασφάλιση της πρόσβασης των καταναλωτών σε προϊόντα και υπηρεσίες,
μέσα από εμπορικά δίκτυα που προάγουν τη διαφάνεια και την ένταση του υγιούς ανταγωνισμού. Η διαδικασία διασύνδεσης μέσω
του e-καταναλωτής απεικονίζεται ως εξής: Η αναλυτική διαδικασία περιγράφεται στο site: https://e-katanalotis.gov.gr/ .

Για πρώτη φορά κάθε επενδυτής θα μπορεί να
παρακολουθεί την πορεία της επένδυσής του και να έχει
πρόσβαση σε στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων

Αντικατάσταση της απόφασης για τα έκτακτα μέτρα
προστασίας που ισχύουν για το διάστημα από την Κυριακή
13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00

Δελτίο Τύπου (23.12.2020) : Το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων δημιούργησε, για πρώτη φορά, ειδική
εφαρμογή
στην
διαδικτυακή
πύλη
εισόδου
www.ependyseis.gr , μέσω της οποίας κάθε χρήστης θα
μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της επένδυσής του και
να έχει πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία χρήσης και
υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Επιπλέον, προς διευκόλυνση των
υποψήφιων
επενδυτών/δικαιούχων
προγραμμάτων
δημιούργησε τρία ενημερωτικά βίντεο, στα οποία
παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις για το
ΠΣΚΕ.Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης δήλωσε: «Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν όλοι οι επενδυτές, εδώ και χρόνια, είναι
η έλλειψη πληροφόρησης για την εξέλιξη των επενδύσεών
τους σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Από σήμερα, το
χρόνιο αυτό πρόβλημα λύνεται, καθώς η ΜΟΔ προχώρησε
σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις: από τη μία παρέχεται η
δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλου
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και
της υποθέσεως του καθενός επενδυτή ξεχωριστά και από
την άλλη δημιουργήθηκαν τρία ενημερωτικά βίντεο για να
βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν εύκολα χρήση του
Πληροφοριακού μας Συστήματος. Έτσι, παράλληλα με τη
γενική ψηφιακή ωρίμανση του κράτους προχωράμε και στην
ψηφιακή ωρίμανση των επενδύσεων».

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5509Β/15.12.2020 η ΚΥΑ με Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ .80588 με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486)». Δείτε την απόφαση όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου
2
της
από
11-03-2020
Πράξης
Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020
(Α΄76)»
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 5638 Β΄/21/12/2020 η με αριθ.
Α.1279/17.12.2020 απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού
της
διάδοσής
του»
(Α΄55),
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν.4682/2020 (Α΄76)». Σύμφωνα με την εν λόγω
απόφαση παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης
Δεκεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 από
τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020
ΚΑΔ
δευτερεύουσας
δραστηριότητας
από
τους
αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε
αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της
λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε
λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περ. α΄ της υποπαρ.
2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Δείτε το κείμενο της
απόφασης.

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την
υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο
2020.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5577Β /17.12.2020 η απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α.1274 με θέμα:
«Προσδιορισμός
πληττόμενων
επιχειρήσεων
για
την
υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του
40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020».
Δείτε την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Χρέη σε δήμους: 100 αντί για 120 δόσεις με νομοτεχνική
βελτίωση του Υπ. Εσωτερικών
Μείωση, σε εκατό, αντί για 120 όπως αρχικά προβλεπόταν,
δόσεις των οφειλών σε Δήμους έκανε το υπουργείο Εσωτερικών
με νομοτεχνική βελτίωση στο Νόμο 4764/2020 (άρθρα 165-173)
με τίτλο : «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας
από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους
Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις. Με τη νομοτεχνική βελτίωση προβλέπεται επίσης ότι
οι οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τους Δήμους και ΟΤΑ οι
οποίες θα μπορούν να εξοφληθούν με 100 δόσεις, αφορούν το
διάστημα 15 ν/2/2020 έως 28/2/2021.

Παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2021 η απόσυρση ταμειακών
μηχανών
Δελτίο Τύπου (23.12.2020) ΑΑΔΕ: Παρατείνεται μέχρι τις 31
Μαρτίου 2021 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών
μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ,
καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών
προδιαγραφών των ΦΗΜ, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Η
παράταση των προθεσμιών κρίθηκε απαραίτητη λόγω των
ειδικών ρυθμίσεων λειτουργίας που επικρατούν στις
επιχειρήσεις με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από
τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με την
ολοκλήρωση του πλάνου απόσυρσης ή αναβάθμισης, το
σύνολο των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων θα είναι σε
θέση να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ. «Προτεραιότητα της
στρατηγικής μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η
καλύτερη δυνατή λειτουργία του επιχειρείν. Πάντα τείνουμε
ευήκοον ους στις τεκμηριωμένες προτάσεις της αγοράς και τις
ανάγκες της κοινωνίας», δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ.
Πιτσιλής.

Και οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ ή ΕΠΕ στο Elevate Greece
Δελτίο Τύπου (17.12.2020) Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: Υπεγράφη σήμερα από τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Χρίστο Δήμα και τον
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, η
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 85490/10.08.2020 (B’ 3668)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στη σύσταση
στη ΓΓΓΕΤ του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
«Elevate Greece», τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια
εγγραφής και διαγραφής. Αξιοποιώντας στοιχεία υποβολών
και αξιολογήσεων του πρώτου διμήνου λειτουργίας του
Μητρώου και την πρόσφατη γνωμοδότηση του ΕΣΕΤΕΚ, η
τροποποίηση της ΚΥΑ έχει δύο βασικούς στόχους:
Να δώσει τη δυνατότητα υποβολής στο Elevate Greece σε
υποψήφιες νεοφυείς επιχειρήσεις με νομική μορφή
μονοπρόσωπη ΙΚΕ ή ΕΠΕ.
Να επιταχύνει τη διαδικασία υποβολής και ελέγχου τυπικών
δικαιολογητικών.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας προέβη στην ακόλουθη
δήλωση: «Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
”Elevate Greece” αποτελεί ένα εγχείρημα της Πολιτείας με
στόχο την ενίσχυση, την οργάνωση και εξωστρέφεια του
εγχώριου
οικοσυστήματος
της
νεοφυούς
επιχειρηματικότητας. Μετά το πρώτο δίμηνο λειτουργίας,
αποκτήσαμε δεδομένα και εμπειρία και προχωρήσαμε σε
αποφασιστικές κινήσεις που θα διευκολύνουν τις
υποψήφιες νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και το έργο των
αξιολογητών. Καθώς σύντομα θα ανακοινώσουμε με τον
συναρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Γιάννη Τσακίρη νέα πρόσκληση μέσω του ΕΣΠΑ που θα
απευθύνεται στις εγγεγραμμένες και μόνο νεοφυείς
επιχειρήσεις, καλούμε τους υποψήφιους, να προχωρήσουν
στην οριστική υποβολή των αιτήσεων, πάντα όμως με τη
δέουσα προσοχή».

Άνοιξε η πλατφόρμα των εισφορών για τους ελ.
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Σε λειτουργία τέθηκε τη Δευτέρα
21/12/2020, στον
διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)
η
ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και
αγρότες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική
κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το
νέο έτος 2021 (Ενότητα Ασφαλισμένοι-> Επιλογή
Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2021). Η
επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους
κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το 2021.
Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δε θα υποβάλλουν
αίτηση – δήλωση θα παραμείνουν, για το έτος 2021, στην
κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος. Η
προθεσμία υποβολής της αίτησης – δήλωσης επιλογής
ασφαλιστικής κατηγορίας έως την 31/1/2021.

Παράταση προθεσμιών για την επίτευξη ρύθμισης και τη
δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων δανείων στο
πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» – Παράταση έναρξης
εφαρμογής του Νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή
Δεύτερης Ευκαιρίας
Δελτίο Τύπου (21.12.2020) Υπουργείο Οικονομικών: H Κυβέρνηση
προχωρά, σήμερα, σε στοχευμένες παρεμβάσεις, που
αποσκοπούν στη διευκόλυνση δικαιούχων του προγράμματος
«ΓΕΦΥΡΑ», καθώς και στην παράταση της έναρξης εφαρμογής του
νέου θεσμικού πλαισίου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης
Ευκαιρίας», λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες ανάγκες που έχει
προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού. Ειδικότερα:
1ον. Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», για την επιδότηση δανείων 1ης
κατοικίας των πληγέντων από τις οικονομικές επιπτώσεις της
πανδημίας του κορονοϊού:
Παρατείνεται κατά 3 μήνες, δηλαδή έως τις 31.3.2021:
Η προθεσμία εντός της οποίας οι δικαιούχοι του προγράμματος
«ΓΕΦΥΡΑ», έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν, σε συνεργασία με
τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης δανείων, τα μη
εξυπηρετούμενα δάνειά τους. Μετά την ολοκλήρωση της
συμφωνίας ρύθμισης, οι δικαιούχοι θα λάβουν την κρατική
επιδότηση της δόσης του δανείου τους, συνολικής διάρκειας 9
μηνών.
Η προθεσμία έναρξης καταβολής της κρατικής επιδότησης προς
τους δικαιούχους του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» οι οποίοι έχουν
εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά συνεχίζουν να βρίσκονται σε
καθεστώς αναστολής πληρωμών. Η παράταση αυτή κρίθηκε
απαραίτητη μετά και την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών περί δυνατότητας ένταξης σε πρόγραμμα αναστολής
δόσεων δανείων ή για παράταση της υφιστάμενης αναστολής
πληρωμών δανειακών τους υποχρεώσεων μέχρι τις 31.3.2021. Σε
κάθε περίπτωση, η εννεάμηνη κρατική επιδότηση του
προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» μπορεί να ξεκινήσει, το αργότερο, έως
την 1η.4.2021.
Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι 26.059 δικαιούχοι του προγράμματος,
από τον προηγούμενο μήνα, επωφελήθηκαν από την πρώτη φάση
πληρωμής της κρατικής επιδότησης, η οποία ανήλθε στα 9,9 εκατ.
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση 42.449 δανείων. Στα
τέλη Δεκεμβρίου προγραμματίζεται να διενεργηθεί η επόμενη
καταβολή κρατικής επιδότησης προς τους δικαιούχους.
2ον. Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας
Παρατείνεται η έναρξη εφαρμογής του Νόμου, ως εξής:
α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με
περιουσία έως 350.000 ευρώ: παρατείνεται για 5 μήνες η
διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης
ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η.6.2021.
β. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με
επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000
ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ: παρατείνεται για
2 μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας,
με έναρξη ισχύος την 1η.3.2021.
Χρήσιμο σχετικό ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)
www.keyd.gov.gr . Επίσης, στα 50 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης
και Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν
πανελλαδικά, οι πολίτες μπορούν να λάβουν εξατομικευμένες
συμβουλές, οδηγίες και ενεργή υποστήριξη στα θέματα διαχείρισης
των οφειλών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν
ραντεβού για (τηλε)συνάντηση, καλώντας στο τηλέφωνο 213 212
5730.

Επίδομα θέρμανσης - myΘέρμανση
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ http://www.aade.gr/mythermansi για την υποβολή αιτήσεων από τα νοικοκυριά για το
επίδομα θέρμανσης της φετινής χειμερινής περιόδου. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να ακολουθήσουν
συγκεκριμένα βήματα στην πλατφόρμα Myθέρμανση προκειμένου να λάβουν το επίδομα που κυμαίνεται από 80 έως 650 ευρώ. Το
επίδομα δικαιούνται νοικοκυριά που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή
υγραέριο ή καυσόξυλα και πέλλετ για όσους κατοικούν σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.500 κατοίκους. Από την υπηρεσία αυτή
μπορείτε να επιλέξετε αν θα υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, ή αν θα
δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας. Για τα λοιπά καύσιμα (φυσικό αέριο,
υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ), εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να υποβάλετε στοιχεία των παραστατικών αγοράς.
Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 11/1/2021. Υποβολή στοιχείων παραστατικών έως 11/1/2021 για αγορές λοιπών καυσίμων
θέρμανσης εκτός του πετρελαίου, που τιμολογήθηκαν από 1/10/2020 μέχρι 31/12/2020.

Τεχνολογικός εξοπλισμός ύψους 112 εκατ. ευρώ σε 560.000
νέους μέσω voucher
Δελτίο
Τύπου
(15.12.2020)
Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: Οικοδομώντας στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης
κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης COVID-19 και στο
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μας για τον περαιτέρω
ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των
ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την
ενδυνάμωση των ευάλωτων συμπολιτών μας, η Κυβέρνηση
επενδύει επιπλέον 112 εκατ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού
εξοπλισμού για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Το νέο
πρόγραμμα, προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, των Υπουργείων
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας
200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει
σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).
Σημειώνεται ότι, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το
πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο που στοχεύει στη χρήση κονδυλίων του Ταμείου
Ανάκαμψης. Το εκτιμώμενο πλήθος των δικαιούχων ανέρχεται σε
περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους ηλικίας από 4 έως
24 ετών. Δικαιούχοι θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο
οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογένειες
που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην
πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Το ισοδύναμο οικογενειακό
εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον
αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι
μονογονεϊκή ή όχι . Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει, με
ουσιαστικό τρόπο, στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση των
ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την
επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου.
Η βιωματική εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις νέες
τεχνολογίες αποτελεί οριζόντια τομή, αναγκαία και μετά την
παρέλευση της πανδημίας. Χτίζουμε, λοιπόν, πάνω στο κεκτημένο
της τηλεκπαίδευσης, ώστε να βγούμε από αυτήν την κρίση
ισχυρότεροι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος της
συνολικότερης στρατηγικής μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
στην παιδεία, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις για τη
ριζική αναβάθμιση των δημόσιων δικτύων και πληροφοριακών
συστημάτων, την ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού του
συνόλου των εκπαιδευτικών δομών και την αναβάθμιση της
σύνδεσής τους με το διαδίκτυο, προγράμματα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για τη χρήση ψηφιακών
εκπαιδευτικών εργαλείων, και τη δημιουργία εκτεταμένου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Η συμμετοχή στον ψηφιακό
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης πρέπει να αφορά κάθε νέο και
νέα. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δρομολογεί την
ψήφιση Διάταξης Νόμου αναφορικά με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, σύμφωνα με την οποία την υλοποίησή του θα
αναλάβει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», που θα αναπτύξει
μία εξειδικευμένη πλατφόρμα. Σύντομα θα εκδοθούν αναλυτικές
οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία από τον e-ΕΦΚΑ «Βεβαίωση
Επανεγγραφής»
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχομένων
υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισμένους του αλλά και
της αποφυγής προσέλευσης στις οργανικές του μονάδες, η
Διοίκηση του Φορέα θέτει σε λειτουργία τη νέα Ηλεκτρονική
Υπηρεσία με την ονομασία «Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη
Μισθωτών». Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα –
Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες,
που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους ως μη μισθωτοί και
πρόκειται να προβούν σε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης
στην ΑΑΔΕ και να επανεγγραφούν στον e-ΕΦΚΑ ως Μη
μισθωτοί. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω του δικτυακού
τόπου www.efka.gov.gr
ή της δικτυακής πύλης gov.gr
(https://www.gov.gr/) με τη χρήση των κωδικών taxis net.

Συνεχίζεται η αυξημένη ανταπόκριση ανέργων και
επιχειρήσεων στο myOAEDlive «Έκλεισαν» όλα τα
διαθέσιμα ραντεβού για ανέργους το Δεκέμβριο
Δελτίο Τύπου (21.12.2020) ΟΑΕΔ: Από τις 9 Δεκεμβρίου
που ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας
myOAEDlive έχουν ήδη προγραμματιστεί συνολικά 572
«ψηφιακά ραντεβού» για υπηρεσίες συμβουλευτικής από
τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους ανέργων και
εργοδοτών του ΟΑΕΔ, εκ των οποίων 318 το Δεκέμβριο και
254 τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο έχουν ήδη
προγραμματιστεί το 100% των διαθέσιμων ραντεβού για
ανέργους και το 85% των διαθέσιμων ραντεβού για
επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι 18 ραντεβού θα γίνουν με
χρήση διερμηνείας. Επιπλέον, έχει ήδη «κλείσει» το 60%
των διαθέσιμων ραντεβού για ανέργους για τον επόμενο
μήνα και το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού είναι στις 21
Ιανουαρίου. Μέσω της πλατφόρμας προγραμματισμού και
υλοποίησης «ψηφιακών ραντεβού»
myOAEDlive, για
πρώτη φορά, σε πιλοτική βάση, άνεργοι και επιχειρήσεις θα
μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού σε συγκεκριμένη
μέρα και ώρα για υπηρεσίες συμβουλευτικής μέσω
τηλεδιάσκεψης
(βιντεοκλήσης),
αποφεύγοντας
την
προσέλευση στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
(ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη
διεύθυνση
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetesepoliton/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismoapaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed .
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Πολίτης και
καθημερινότητα → Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών
→ Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) . Η διαδικασία
ορισμού ραντεβού είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική με τους
κωδικούς TAXISnet. Η πρόσβαση στο ραντεβού δεν απαιτεί
αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς γίνεται απευθείας
μέσω συνδέσμου (link) που αποστέλλεται στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του αιτούντα. Στην
περίοδο πρώτης εφαρμογής, οι υπηρεσίες που θα
παρέχονται μέσω της νέας πλατφόρμας θα αφορούν
αποκλειστικά σε ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, ενώ
υπάρχει σχέδιο σταδιακής ένταξης των κυριότερων
υπηρεσιών του Οργανισμού.
Καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων του μηχανισμού
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ σε 66.071 δικαιούχους και το μισθό
Νοεμβρίου σε 27.466 δικαιούχους – Ανώτατο όριο πλέον
για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τα 6.500 ευρώ
Δελτίο Τύπου (22.12.2020) Γ. Βρούτσης: Με συνέπεια και
ευθύνη προς τους εργαζόμενους-δικαιούχους του μηχανισμού
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων θα καταβάλει από σήμερα το απόγευμα στους
λογαριασμούς των 66.071 δικαιούχων το επίδομα εορτών
Χριστουγέννων 2020 ύψους 6.165.235,51 ευρώ. Μαζί με το
δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθούν σε όλους τους
εργαζόμενους ενταγμένους στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για
το μήνα Νοέμβριο, τα ποσά ύψους 5.818.529,8 ευρώ που
αντιστοιχούν σε 27.466 δικαιούχους. Τέλος, θα πληρωθούν
εμβόλιμα από σήμερα το βράδυ και 743 δικαιούχοι του
προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το μήνα Οκτώβριο με ποσό
που φτάνει τις 190.438,87 ευρώ. Θυμίζουμε ότι το Υπουργείο
Εργασίας με έκτακτη διάταξη που ενσωματώθηκε σε
νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας έθεσε ως ανώτατο όριο
επιδότησης μισθού μέσα στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τα
6.500 ευρώ. Συνεπώς, όλες οι σημερινές πληρωμές θα
πραγματοποιηθούν με πλαφόν το παραπάνω ποσό.

Εξ αποστάσεως σεμινάρια: Σύγχρονες Εταιρικές Πρακτικές
Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
και
Οργανισμών
του
Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συνεχίζει το
εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό του έργο για 9η συνεχή σειρά σε
εξειδικευμένα προγράμματα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης,και προσφέρει για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου
2021 τα κάτωθι: Σεμινάρια: Σύγχρονες Εταιρικές Πρακτικές Το
σεμινάριο αποτελείται από 4 αυτοτελείς ενότητες: Εταιρική
Διακυβέρνηση, Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κεφαλαίων και
Κινδύνων, Ψηφιακός Μετασχηματισμός.
Έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για ένα σύστημα
αρχών και πρακτικών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και
διοικείται μια εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και να
ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με
την εταιρία. Το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση
περιλαμβάνει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τους
νόμους που εξειδικεύουν θέματα πρακτικής εφαρμογής της. Η
σημερινή εποχή θεωρείται από πολλούς ως ψηφιακή, λόγω της
εμφάνισης της ψηφιοποίησης, που έχει επεκταθεί και έχει αποφέρει
εντυπωσιακές αλλαγές σε πολλές πτυχές της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής, καθώς και σε κλάδους της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα. Οι νέες
τεχνολογίες που φέρει μαζί της η ψηφιοποίηση έχουν καταφέρει να
αναδιατάξουν τον μέχρι τώρα τρόπο διεξαγωγής των
επιχειρηματικών διαδικασιών, γεγονός που καθιστά τον ψηφιακό
μετασχηματισμό μονόδρομο και όρο επιβίωσης για κάθε είδους
επιχείρηση και οργανισμό. Μέσα από την ενότητα του Εσωτερικού
Ελέγχου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν
σχετικά με την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου και την κατάρτιση διαδικασιών μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών
και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Η ενότητα
Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων αναφέρεται στην ανάγκη των
επιχειρήσεων να διαχειριστούν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους με
τρόπο που μεγιστοποιεί την αξία τους ενώ παράλληλα μειώνει τον
κίνδυνο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση σύγχρονων
τεχνικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου κεφαλαίων και συναλλάγματος
και παραγώγων συμβολαίων. Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για να λάβετε περισσότερη ενημέρωση για τις
ακριβείς
ημερομηνίες
και
τον
τρόπο
εγγραφής.
https://forms.gle/DU775q5iYdoSDj1n6
.
Για
περισσότερες
πληροφορίες: 210 3689460-62, http://epefa.ba.uoa.gr/ .
Δείτε
αναλυτικά εδώ τα σεμινάρια.
Παρατείνεται η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021
Παρατείνεται η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας, Οικονομικών και Υγείας.
Συγκεκριμένα, παρατείνεται, μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021, η
δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η
εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο
από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το
σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως
έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 του
άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α' 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Παράταση εφαρμογής της αύξησης του ορίου των
ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς
τη χρήση ΡΙΝ
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με ανακοίνωσή της
ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την παράταση
εφαρμογής της αύξησης του ορίου των ανέπαφων
συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ
στο ύψος των 50 ευρώ έως την 31 Μαρτίου 2021. Σε
συνέχεια της από 22 Σεπτεμβρίου 2020 Ανακοίνωσης της
ΕΕΤ, οι τράπεζες μέλη της, εφαρμόζοντας έμπρακτα τη
δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των
επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια
υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, θα διατηρήσουν έως
την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 το όριο των ανέπαφων
(contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ
στο ύψος των 50 ευρώ. Από την 30η Μαρτίου 2020 οπότε
και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση
του συναλλακτικού κοινού υπήρξε σχεδόν καθολική,
ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των
κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του τερματικού
(POS). Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού,
μπορούν να πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς
παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε
υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η
συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50
ευρώ συνεχίζει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η
πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS. Υπενθυμίζεται, σε
κάθε περίπτωση, η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να
επιδεικνύουν οι συναλλασσόμενοι στην ασφαλή φύλαξη
της κάρτας τους.

data.gov.gr: Στο φως, για κάθε χρήση, όλα τα
δεδομένα του Δημοσίου
Σε λειτουργία τέθηκε το data.gov.gr (https://data.gov.gr/)
για την παροχή των ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού
Δημοσίου. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που
ανασχεδιάστηκε ολικά με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και
τη ριζική ανανέωση της έως τώρα υποδομής ανοιχτών
δεδομένων του Δημοσίου, ώστε να παρέχονται με άμεσα
αξιοποιήσιμο
τρόπο
για
ερευνητικούς
και
επιχειρηματικούς σκοπούς. Η νέα εκδοχή της
πλατφόρμας διαθέτει δεδομένα του Δημοσίου από όλο το
φάσμα της δημόσιας σφαίρας – από την οικονομία και το
εμπόριο - από τις μετακινήσεις και τις βροχοπτώσεις
μέχρι το δημογραφικό και την εγκληματικότητα – ανοιχτά
και δωρεάν, συγκεντρωμένα σε 38 σειρές δεδομένων
ενταγμένες σε 9 θεματικές κατηγορίες, στα πρότυπα του
gov.gr. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται για πρώτη φορά
ένα σημείο συγκέντρωσης (data lake) των δεδομένων του
Δημοσίου που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες,
εναρμονίζοντας διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων σε
μια ενιαία αρχιτεκτονική για διαχείριση και κατανάλωση. Η
πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της ενσωμάτωσης
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024,
μέσω του Νόμου 4727/2020 για την Ψηφιακή
Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Η
Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα που ενσωματώνει την
συγκεκριμένη
Οδηγία
στο
εθνικό
της
δίκαιο,
εκσυγχρονίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο που είχε τεθεί με
τον νόμο 4305/2014.

Σε λειτουργία η εφαρμογή του gov.gr: Για τα κινητά τηλέφωνα
Τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή του gov.gr (https://www.gov.gr/) για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα iOS και Android.
Όπως και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, οι πολίτες από την εφαρμογή του gov.gr για κινητά τηλέφωνα θα μπορούν να εκδώσουν
ηλεκτρονικά έγγραφα, ενώ παρέχονται υπηρεσίες όπως η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής για εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες
δηλώσεις. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα εκτυπωμένου ηλεκτρονικού εγγράφου του Δημοσίου, μέσω
του κωδικού QR που φέρουν όσα έγγραφα εκδίδονται μέσω του gov.gr. Η είσοδος στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα γίνεται με την
χρήση κωδικών Taxisnet ή web banking. Δεν παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα απομνημόνευσης των κωδικών αυτών, προκειμένου
να αποτραπεί η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη του τηλεφώνου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές ανέργων και επιλογές
μαθημάτων Coursera 72% συμμετοχή, 217.000 μαθήματα
και 140.000 διδακτικές ώρες έως σήμερα
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ (22.12.2020): Ολοκληρώθηκε η
εγγραφή ανέργων και η επιλογή διαδικτυακών μαθημάτων
στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ για δωρεάν
πρόσβαση ανέργων στην πλατφόρμα του Coursera.
Συνολικά, στην πλατφόρμα εγγράφηκαν 24.658 (72%) από
τους 34.228 ανέργους που έκαναν αίτηση συμμετοχής και
επέλεξαν 217.000 μαθήματα (8,8 μαθήματα ανά άνεργο),
ενώ έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από
140.000
διδακτικές
ώρες.
Υπενθυμίζεται
ότι
η
παρακολούθηση των επιλεγμένων μαθημάτων θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.
Η εταιρεία Coursera μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης
διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που διαθέτει,
παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων, σε
συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα
Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University,
École Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial
College, New York University, Princeton University, Stanford
University, University of Chicago, University of Leeds και
Yale University.
O ΟΑΕΔ μέσω του προσφερόμενου προγράμματος παρείχε
τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε εγγεγραμμένους
ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα
ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές
μαθημάτων του Coursera. Στόχος της δράσης είναι η
αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και η απόκτηση νέων
γνώσεων. Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώνουν επιτυχώς κάθε
επιλεγόμενο μάθημα, τους παρέχεται δωρεάν πιστοποιητικό
παρακολούθησης από την εταιρεία Coursera.
Η Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, Αθανασία Θεοδωρίδου, δήλωσε:
«Βασική προτεραιότητα του Οργανισμού αποτελεί η
ενίσχυση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης που παρέχει. Σε αυτό το πλαίσιο, η
συνεργασία με το Coursera για δωρεάν πρόσβαση σε μια
τεράστια γκάμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς
ανέργους είχε ως στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και
δεξιοτήτων των ανέργων, σε διάφορα θεματικά αντικείμενα.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τέτοιου είδους πρωτοβουλίες
γίνονται θερμά αποδεκτές, όπως δηλώνει η συμμετοχή που
ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.
Ο ΟΑΕΔ θα συνεχίσει τις δράσεις εξωστρέφειας σε
συνεργασία με όσους φορείς έχουν σημαντική ποιοτική
παρουσία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, προκειμένου να προσφέρει ακόμα περισσότερες
ευκαιρίες βελτίωσης της απασχολησιμότητας του εργατικού
δυναμικού της χώρας.»

Ψηφίστε και αναδείξτε τους νικητές των Greek Exports
Forum & Awards 2020
Για 9η συνεχή χρονιά, η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του
Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με την ethosEVENTS,
το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το
οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργανώνουν το
συνέδριο – θεσμός για τον εξαγωγικό τομέα, το Greek Exports
Forum το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα Greek
Exports Awards 2020, τα βραβεία-θεσμός των Ελλήνων
εξαγωγέων. Για μία ακόμη χρονιά τα Greek Exports Awards 2020
θα αναδείξουν τις κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας,
οι οποίες ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδας. Η τελετή απονομής
θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2021 ως LiveOn Hybrid Event.
Αυτό σημαίνει ότι το σκέλος της παρουσίασης θα
πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο studio τηλεοπτικής
παραγωγής, με πιστή εφαρμογή των σχετικών υγειονομικών
πρωτοκόλλων. Όλοι οι προσκεκλημένοι, πολιτικοί και θεσμικοί
παράγοντες, βραβευόμενοι, υποψήφιοι αλλά και απλό κοινό,
από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα μπορούν
να παρακολουθήσουν την εκδήλωση από την άνεση και την
ασφάλεια του προσωπικού τους χώρου, συνδεδεμένοι στη
LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής
επικοινωνίας του ethosGROUP. Η κριτική επιτροπή, με
εξέχουσες προσωπικότητες από τον θεσμικό και επιχειρηματικό
κόσμο, καθώς και το κοινό, με ξεχωριστή ψηφοφορία, θα
αναδείξουν και φέτος τους «πρωταγωνιστές» που οδηγούν την
ανάπτυξη, μέσα τις παρακάτω 19 κατηγορίες βραβείων, σε 4
διαφορετικές θεματικές ενότητες εξαγωγικής δραστηριότητας για
το 2020. Σημειώνεται πως η ψηφοφορία του κοινού επηρεάζει
κατά 40% τη συνολική βαθμολογία ενώ η λήξη της ψηφοφορίας
είναι την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020. Μεταξύ των
υποψήφιων εταιρειών είναι και η δική μας, SuperAlloys,
μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η
SuperAlloys, που συμμετέχει στην κατηγορία του “Top Innovation
in Exports”, έχει διακριθεί σε διεθνές επίπεδο, με την «in-situ»
μορφοποίηση ειδικών υλικών & κατεργασιών, στο φυσικό πεδίο
λειτουργίας βιομηχανικού παραγωγικού εξοπλισμού, μειώνοντας
ουσιαστικά το κόστος συντήρησης και την ενεργειακή
κατανάλωση, ενισχύοντας την απόδοση για ένα πιο
«πράσινο» βιομηχανικό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημηρωθούν και να ψηφίσουν στο παρακάτω link:
https://ethosawards.eu/exports/register/candidates.php?&page=
2.

Ψηφιακό Εργαστήριο με θέμα «H Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις»
Ο ΣΕΒ, στα πλαίσια της σειράς Εργαστηρίων για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις καινοτόμες τεχνολογίες, διοργανώνει
Ψηφιακό Εργαστήριο με θέμα «H Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις», την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, και ώρα 16.30 μ.μ. Η
Τεχνητή Νοημοσύνη, η βασικότερη τεχνολογία αιχμής στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, αναμένεται να φέρει θεμελιώδεις αλλαγές
σε επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα. Σήμερα, εξελίσσεται σε τεχνολογία στρατηγικής σημασίας και βασικό μοχλό ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων, αλλά και αναβάθμισης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Τα συστήματα ΤΝ έχουν σημαντικά οφέλη για όσους
επενδύουν στην αξιοποίησή τους. Χαρακτηριστικά, έχει αποδειχθεί ότι οι επιχειρήσεις με λύσεις ΤΝ εμφανίζουν περιθώρια κέρδους
έως 17% καλύτερα από τον ανταγωνισμό. Ο κ. Timo Elliott, Global VP, SAP θα αναλύσει τις προοπτικές και τα οφέλη που προσφέρει
η ΤΝ, ενώ ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα παρουσιάσει τις πολιτικές για τη διάδοση και
αξιοποίηση της ΤΝ. Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν επιτυχημένες εφαρμογές της ΤΝ στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Δείτε το
αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου στο σύνδεμσο: https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53519/Programma_tn.pdf .
Παρακαλούμε
συμπληρώστε
τη
φόρμα
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0KwUVjs5GEq5mSu-t69F96EMIB_wf5OjI66fmqd_tRUOFZFMUZBRTVUNFpSWFBVTldTRDlZQ1JIVC4u .
Θα λάβετε τον σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εργαστηρίου αμέσως μετά την εγγραφή σας. Πληροφορίες: Τομέας
Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής ΣΕΒ κα Ελεονώρα Σταμάτη| Τ: 211 5006 165 | E:
industrial@sev.org.gr .

Επιχειρηματικά Νέα

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία

ΒΕΛΓΙΟ
Από τον εκπρόσωπο του Foreign Trade Agency
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγγραφό με τίτλο: "Η αγορά
οίνου στο Βέλγιο".
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, απέστειλε email που μας
ενημερώνει ότι το Γραφείο ΟΕΥ Σικάγο παρακολούθησε δύο
διαδικτυακά σεμινάρια που διοργάνωσαν αμερικανικές εταιρείες με
θέμα τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά των ΗΠΑ υπό το πρίσμα της
πανδημίας.
-Το πρώτο σεμινάριο είχε τον τίτλο How to accelerate online private
label sales in 2021 και διοργανώθηκε από την ιστοσελίδα Store
Brands και την εταιρεία συμβούλων EnsembleIQ.
-Το δεύτερο σεμινάριο είχε τον τίτλο The Year That Was: Why
Integrating Fresh is Key to Future Growth και διοργανώθηκε από την
εταιρεία έρευνας αγοράς IRI.
Και τα δύο σεμινάρια αποτυπώνουν τις καταναλωτικές αλλαγές στην
αγορά λιανικής τροφίμων και ειδών κατανάλωσης των ΗΠΑ και των
διαφοροποιήσεων στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Σικάγο (http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312) 867-0464, φαξ: (312)
867-3824, e-mail: ecocom-chicago@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

(Agrotech Division) Abhinav Gupta (125-A, Aggar
Nagar,

Ferozepur road,

Τηλ:

Ludhiana

141012 INDIA,

+91-98764-25266,

email:

ftaindia.agrotech@gmail.com ) που ασχολείται με το
εξαγωγικό

εμπόριο

πρώτων

υλών

κλωστοϋφαντουργίας και μηχανημάτων παρασκευής
υφασμάτων αλλά και γεωργικών μηχανημάτων και
εργαλείων, εκφράσθηκε το ενδιαφέρον για συνεργασία
με ελληνικές επιχειρήσεις.
Προσφορές - Ζητήσεις Συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο
ότι

οι

αναφερόμενες

στο

Δελτίο

Ζητήσεων

-

Προσφορών - Νοέμβριος 2020 ελληνικές επιχειρήσεις
και

επιχειρήσεις

επικοινωνήσουν

του
με

εξωτερικού,
ελληνικές,

επιθυμούν

να

προκειμένου

να

συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται στην
κάθε ζήτηση.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Η κατάσταση της ισπανικής
δημόσιας εταιρίας διαχείρισης αεροδρομίων Aena. Tο εν θέματι
κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να
το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73311.
-ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Η εξάρτηση των ισπανικών
ξενοδοχείων από τις διαδικτυακές εταιρίες κρατήσεων. Tο εν θέματι
κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να
το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73312 .
-ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Νέα στοχευμένα μέτρα στήριξης
στον τομέα του τουρισμού. Tο εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη
διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73313 .
-ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Η οικονομική κατάσταση του ομίλου
Inditex και οι προβλέψεις για το μέλλον. Tο εν θέματι κείμενο έχει
αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον
ακόλουθο σύνδεσμο: www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73315 .
-ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Συγχώνευση των ταξιδιωτικών
τμημάτων των ισπανικών ομίλων Globalia και Barceló . Tο εν θέματι
κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να
το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73319
-ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου
στην Ισπανία από τον Mytilineos. Tο εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί
στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο:.
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73323 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr)
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr .

Ψηφιακή Έκθεση:
Ιανουαρίου 2021

the

fashion

fair,

13-16

Η έκθεση "The Online Fashion Fair", που θα
πραγματοποιηθεί ψηφιακά από τις 13 έως τις 16
Ιανουαρίου 2021, έχει στόχο της προώθηση
Τούρκικων βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στα
δερμάτινα, γούνες, τσάντες και στα υφάσματα
ενδυμάτων. Είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο
χονδρικό εμπόριο, την εισαγωγή και την εξαγωγή. Οι
εγγραφές για τους επισκέπτες γίνονται στην
ιστοσελίδα
της
έκθεσης:
https://www.artifashionfair.com/
.Περισσότερες
πληροφορίες
στα
email:
anna@artifuar.com,
gulbaykara@artifuar.com .

Παράταση
μείωσης
συντελεστών
Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά
Λέρο,Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
Με την απόφαση Α. 1272/14.12.2020/ΦΕΚ:Β΄
5597/21.12.2020 παρατείνεται για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.1.2021 έως και 30.6.2021,η
μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των
συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται
στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Δείτε το κείμενο της
απόφασης.
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28/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 26953 60606

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

873

28/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

878

29/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.2310 882484

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

876

5/1/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2310
381080

424 ΓΣΝΘ

889

8/1/2021 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΛ. 2313 311376

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

874

11/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2313 317533

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

881

11/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

882

14/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ. 26953
60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

885

14/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313 308154

ΓΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

887

14/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 24213 51133

ΤΗΝ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

877

18/01/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 24213 51157

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

879

21/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΗΛ. 2313 308154

ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

884

22/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 2313 300500

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

880

29/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΗΛ. 2313
317546

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

886

11/02/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 80 ΙΠΠΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ

888

11/02/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΛ. 210 3483228

ΑΣΔΥΣ

ΤΗΝ

ΓΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

24/02/2021 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΛ. 2313 323119

883

•
•

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο
των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και
επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την
πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις
ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου
συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη
διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις
μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις
και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

