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Ξεκίνησε το δίμηνο οικονομικό βαρόμετρο του ΒΕΘ –
Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θέλοντας να καταγράψει τα προβλήματα και τις απόψεις των μελών του εγκαινιάζει το
Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας, που αποτελεί μια ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε.
Μέσω ενός link που θα λαμβάνετε με το newsletter του Επιμελητηρίου αλλά και με την εβδομαδιαία ενημέρωση θα έχετε τη
δυνατότητα να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν την επικαιρότητα, αλλά και την πορεία της επιχείρησης σας.
Το link της έρευνας θα βρίσκεται αναρτημένο και σε ειδικό banner του ιστότοπου του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr). Το βαρόμετρο, θα
πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του θα ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου.
Αν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώνετε το e-mail σας προκειμένου να σας αποστέλλονται τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική.
Ακολουθεί το link της έρευνας, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε
https://ee.kobotoolbox.org/single/bc87b0ab2b2b6b773d15d909df5ce947
Αναστάσιος Καπνοπώλης
Πρόεδρος
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Έγγραφη διαμαρτυρία για πλημμελή
λειτουργία του Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Επιστολή προς το Πρόεδρο του ΟΛΘ ΑΕ κ.
Αθανάσιο Λιάγκο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Επενδύσεων του ΟΛΘ ΑΕ κ. FrancoNicola
Cupolo και το Γενικό Διευθυντή Επενδύσεων
του ΟΛΘ ΑΕ κ.ArturDavidiam, απέστειλε το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, για
τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τις
απίστευτες καθυστερήσεις στα φορτώσεις
εμπορευματοκιβωτίων που διακινούνται
από το λιμάνι με φορτηγά αυτοκίνητα.
Το ΒΕΘ τόνισε ότι είναι απαράδεκτες και
προσβλητικές
οι
εικόνες
συνωστισμού
φορτηγών, ανθρώπων και εμπορευμάτων
στους χώρους του Λιμανιού της πόλης μας και
απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων για την
απάλειψή τους.
Δείτε αναλυτικά εδώ την επιστολή

Προτάσεις για την «ανακούφιση» των ΜμΕ λόγω πληθωρισμού και
ανατιμήσεων σε ενέργεια
και μεταφορές
«Τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (οικονομικές
πολιτικές μνημονίων, συνέπειες της πανδημίας, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)
επιδεινώθηκαν και γιγαντιώθηκαν λόγω της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»
τονίζει μεταξύ άλλων σε επιστολή του στους υπουργούς Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης.
Επίσης, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συνδράμει τις επιχειρήσεις
με κάθε τρόπο τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης και καθώς αντιλαμβάνεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν να
αντιμετωπίσουν δυσκολότερες καταστάσεις, ζητάει:
• Μεγαλύτερη ρευστότητα μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων
• Φθηνότερη και ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω των
τραπεζών
• Χαμηλότερη φορολογία για ιδιώτες και επιχειρήσεις με επιβράβευση της
φορολογικής συνέπειας
• Ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον με ένα ευέλικτο, αλλά ασφαλές
πλαίσιο χωρίς γραφειοκρατία
• Αποκλιμάκωση πληθωρισμού, ενεργειακής ακρίβειας και ομαλοποίηση της
εφοδιαστικής αλυσίδας
• Επιδότηση των βιοτεχνικών παραγωγικών επιχειρήσεων, σε ποσοστό 80%
επί της ρήτρας αναπροσαρμογής, στο ηλεκτρικό ρεύμα και όχι έκπτωση επί
του λογαριασμού
• Κατάργηση της επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
• Χρονική μετάθεση των υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις.
Δείτε αναλυτικά εδώ την επιστολή

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
διοργανώνουν τ η ν Τ ε τ ά ρτ η 1 6 Μ α ρτ ί ο υ κ α ι ώ ρ α 1 8 :0 0 ,
Επιμορφωτικό Σεμινάριο Επιχειρηματιών μ ε θ έ μ α :
Ενίσχυσητουβαθμούανθεκτικότηταςκιανάπτυξηςτωνσχετικώνδεξιοτήτων,γιατιςπολύμικρές&Μ.Μ.Ε
στοπλαίσιοτουπρογράμματος
StrengtheningEarlyWarningEurope,ResC-EWE,Erasmus+
Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος, αίθουσα «Παναγιώτης Παπαδόπουλος»

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

18:00 – 19:20
•Εισαγωγικές Έννοιες (Επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικός κίνδυνος, ανθεκτικότητα)
•Οικονομική Παιδεία και μικρή επιχείρηση
•Το έργο ResC-EWE και η εκπαιδευτική πλατφόρμα (MOOC)

Break 10'

19:30 – 19:50
•H Ανθεκτικότητα στην πράξη (προβολή video από την πλατφόρμα MOOC)
•Ανθεκτικότητα και δεξιότητες διάσωσης για ΜΜΕ

19:50 – 20:40
•Business Model Canvas
o Κατανόηση αναγκών & χαρακτηριστικών των πελατών
o Υποδομές & επιχειρησιακή λειτουργία
o Οικονομική Διαχείριση
•Διαχείριση (management)

20:40 - 21:00
•Βασικά σημεία μάθησης
• Ερωτήσεις – Παρατηρήσεις

Ο χάρτης των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, και
ΟΠΕΚΑ για την εβδομάδα
28 Φεβρουαρίου -4 Μαρτίου 2022
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:
Η πληρωμή των τακτικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για
τον Ιανουάριο -τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου- και οι
προκαταβολές συντάξεων Μαρτίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων- στον προγραμματισμό των καταβολών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και των εποπτευόμενων Οργανισμών για την εβδομάδα
28 Φεβρουαρίου- 4 Μαρτίου. Συνολικά υπολογίζεται
ότι θα καταβληθούν περί τα 285 εκατ. ευρώ σε 978.000
περίπου δικαιούχους.
Πιο αναλυτικά:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο
πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:
• 10,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 26.370
δικαιούχους για προκαταβολή σύνταξης Μαρτίου,
στη βάση του Ν. 4778/21
• 12,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 33.500
δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα.
• 26,4
εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 900
δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ.
• 525.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 560 δικαιούχους
για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.
2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 29 εκατ. ευρώ σε 74.000 δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 19 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 6,5 εκατ. ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.
3. Από τον ΟΠΕΚΑ αύριο Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου θα
πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:
• 68,3 εκατ. ευρώ σε 166.982 δικαιούχους για
Αναπηρικά Επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).
• 50,9 εκατ. ευρώ σε 241.281 δικαιούχους για
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
• 34,7 εκατ. ευρώ σε 287.472 δικαιούχους για
επίδομα στέγασης.
• 12,6 εκατ. ευρώ σε 12.561 δικαιούχους για
επίδομα γέννησης.
• 11,4 εκατ. ευρώ σε 94.964
δικαιούχους για
επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.
• 1,4 εκατ. ευρώ σε 12.670 δικαιούχους ως
συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του
Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-19).
• 59.100 ευρώ σε 112 δικαιούχους για επίδομα
ορεινών περιοχών.
• 202.007 ευρώ σε 402 δικαιούχους για επίδομα
αναδοχής.
• 264.212 ευρώ σε 821 δικαιούχους για επίδομα
στεγαστικής συνδρομής.
• 219.771 ευρώ σε 6.221 δικαιούχους για επίδομα
ομογενών-προσφύγων.
• 97.175 ευρώ σε 122 δικαιούχους για έξοδα κηδείας
ανασφαλίστων.
• 175.261 ευρώ σε 2.624 δικαιούχους ως
συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία
κύριας κατοικίας).

Δημιουργία νέου προγράμματος Κρατικής στήριξης των
δανείων πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου
προγράμματος για την Κρατική στήριξη των δανείων πρώτης
κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέχει κρατική επιδότηση της δόσης
του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οφειλετών με το ποσό των
70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 15 μήνες και θα κατατεθεί στη
Βουλή προς ψήφιση στο προσεχές διάστημα. Το βασικό όφελος για
τους ευάλωτους οφειλέτες είναι η αποφυγή μέτρων των πιστωτών
(π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις).
Επιλέξιμοι είναι οφειλέτες που πληρούν τα εισοδηματικά,
περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που θεσπίστηκαν και ισχύουν στο
προνοιακό πρόγραμμα «Επίδομα Στέγασης» (ΚΥΑ 71670, ΦΕΚ
4500/Β/29-09-2021), σύμφωνα με τα οποία:
α) το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για
κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 21.000 ευρώ
ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
β) η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει
να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό,
προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και
έως του ποσού των 180.000 ευρώ.
Επιπλέον, εφαρμόζεται το περιουσιακό όριο αναφορικά με
καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές κ.λπ. το οποίο ισχύει για το «Επίδομα
Στέγασης».
Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την
έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου, η οποία είναι απαραίτητη για τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, που αναπτύσσεται από την Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η
προσφυγή των οφειλετών στα δικαστήρια, όπως γινόταν στο
παρελθόν, με συνακόλουθες πολυετείς καθυστερήσεις και
μονιμότερες επιπτώσεις στην κουλτούρα πληρωμών.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι φιλική στους χρήστες,
καταργώντας
την
ανάγκη
για
χειροκίνητη
συγκέντρωση
δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης και μειώνοντας
σημαντικά τη γραφειοκρατία. Επιπρόσθετα, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας θα διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και
διασταυρώσεις, με σκοπό την πρόληψη και αποκλεισμό των
στρατηγικών κακοπληρωτών.
Με τη λήξη του προγράμματος αυτού, οι ευάλωτοι οφειλέτες οι οποίοι
θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια και βιώσιμη
ρύθμιση, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό Φορέα του Νόμου
4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Ο
εν λόγω Φορέας θα αποκτά την πρώτη κατοικία των συγκεκριμένων
ευάλωτων οφειλετών και ακολούθως θα τους την επαναμισθώνει για
12 έτη. Το Κράτος θα παρέχει μηνιαίο επίδομα στέγασης, με σκοπό
τη στήριξή τους στην υποχρέωση πληρωμής μισθώματος. Στο τέλος
της 12ετίας, οι οφειλέτες θα έχουν το αποκλειστικό πρώτο προνόμιο
για την επαναγορά της κατοικίας, εφόσον έχουν ανακάμψει
οικονομικά. Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρεί με γρήγορα
βήματα στη δημιουργία του ιδιωτικού Φορέα Απόκτησης και
Επαναμίσθωσης Ακινήτων και για τον σκοπό αυτό θα προβεί στη
διενέργεια δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την προσέλκυση
υποψήφιων επενδυτών.
Με την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων, η
Κυβέρνηση δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πλέγμα
μέτρων στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών που πλήττονται από τις
οικονομικές επιπτώσεις τόσο της πολυετούς οικονομικής κρίσης όσο
και της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να ξεπεράσουν
τις παρούσες οικονομικές δυσκολίες το συντομότερο δυνατόν.
Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών, με τα νομοθετικά και ψηφιακά
εργαλεία που έχει εισαγάγει κατά τα τελευταία έτη, αντιμετωπίζει
ορθολογικά και μεθοδικά το ευαίσθητο πρόβλημα της υπερχρέωσης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής για το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης των Δράσεων
«Επανεκκίνηση Εστίασης» και «Επανεκκίνηση Τουρισμού»
Με τις από 25/02/2022 Αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κου Γιάννη Τσακίρη καθώς και με σχετικές
έγγραφες Οδηγίες που δόθηκαν προς τον αρμόδιο Φορέα υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ, αποσαφηνίζονται τα ακόλουθα:
• Λόγω ταυτόχρονης λήξης στις 28/2/2022 διαφόρων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς τη Δημόσια Διοίκηση, η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης στις Δράσεις με τίτλο «Επανεκκίνηση Εστίασης» και
«Επανεκκίνηση Τουρισμού»παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 21/3/2022 και ώρα 17:00. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη
παράταση είναι η τελευταία που δίνεται στις Δράσεις αυτές.
• Η μη προσκόμιση των διαφόρων πιστοποιητικών Πρωτοδικείων κατά την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης,
καταρχάς δεν επιφέρει την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος εκάστης ωφελούμενης επιχείρησης, καθώς δεν ευθύνεται η
ίδια για τις όποιες καθυστερήσεις έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών. Η επιχείρηση δύναται να προσκομίσει τα σχετικά
έγγραφα όταν εκδοθούν και η επαλήθευση – πιστοποίηση ολοκληρώνεται με την προσκόμισή τους.
• Επίσης, ενημερώνουμε τις ωφελούμενες επιχειρήσεις ότι με τις ίδιες αποφάσεις και οδηγίες αποσαφηνίζονται επιμέρους
ζητήματα υλοποίησης των εν λόγω Δράσεων, αναφορικά με τις σχετικές με το πεδίο 367 υποχρεώσεις.
Δείτε εδώ την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επανεκκίνηση Εστίασης»
Δείτε εδώ την 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επανεκκίνηση Τουρισμού»
17η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη έβδομη (17η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών
Σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων κατά 3 μήνες, δηλαδή από
42 μήνες και 132 ημέρες που ίσχυε σε 45 μήνες και 132 ημέρες. Σημειώνεται ότι η παράταση δεν χορηγείται σε ενταγμένα
επενδυτικά σχέδια για τα οποία η απόφαση ένταξης τους έχει εκδοθεί έως και την 29/11/2017, δεδομένου ότι το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης αυτών των επενδυτικών σχεδίων έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Δείτε την 17η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
13η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του
ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη εκατόν εβδομήντα έξι (176) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας
δαπάνης 1.505.495,19 ευρώ.
Ειδικότερα: i) οι εκατόν εβδομήντα πέντε (175) αιτήσεις χρηματοδότησης, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.405.495,19 ευρώ,
αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ii) η μία (1) αίτηση χρηματοδότησης αφορά σε Μεγάλη επιχείρηση με δημόσια δαπάνη
100.000 ευρώ.
Με την τροποποίηση της Απόφασης τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 24.972 και η συνολική δημόσια δαπάνη
διαμορφώνεται σε 236.547.873,17 ευρώ.
ReactEU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
6η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση
Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του
ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την συμπληρωματική ένταξη πενήντα πέντε (55) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης
5.816.846,84 ευρώ.
Ειδικότερα: i) Οι σαράντα μία (41) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιας δαπάνης 1.323.414,10 ευρώ, οι δέκα
(10) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ, ανά επιχείρηση, δημόσιας
δαπάνης 3.512.804,26 ευρώ και οι τέσσερεις (4) αιτήσεις αφορούν σε Μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιας δαπάνης 980.628,48 ευρώ.
Με την τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 5.609 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται
σε 232.605.240,60 ευρώ. ReactEU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών Νο 14/27-05-2021, Νο 15/02-06-2021, Νο 16/07-06-2021, Νο
17/09-06-2021, Νο 18/01-07-2021, Νο 19/10-09-2021, Νο 20/14-09-2021, Νο 21/22-10-2021 και Νο 22/27-01-2022 της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»τουΕΠΑνΕΚ,
σχετικά με την ολοκλήρωση της εξέτασης διακοσίων εβδομήντα μίας (271) ενστάσεων, από τις οποίες οι διακόσιες είκοσι επτά
(227) απορρίπτονται και οι σαράντα τέσσερεις (44) γίνονται αποδεκτές.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
1η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Αιτήσεων Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης εκατόν εβδομήντα έξι (176) ενστάσεων.
Ειδικότερα, εγκρίνεται η αποδοχή πενήντα πέντε (55) ενστάσεων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 5.816.846,84 ευρώ και
η απόρριψη εκατόν είκοσι μίας (121) ενστάσεων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 5.462.464,26 ευρώ.
ReactEU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για ένταξη στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το Μάρτιο
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:Ανοίγει 1η
Μαρτίου το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή δηλώσεων για ένταξη στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το Μάρτιο και για τη Β’ Φάση για
το μήνα Φεβρουάριο, μεταξύ άλλων. Πιο συγκεκριμένα:
Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2022 – Α΄ΦΑΣΗ
Για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2022 – Α΄ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον
Μηχανισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 108743/31-12-2021 ΚΥΑ (Β’ 6323), δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ /
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που
εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, από την 1ηέως την 31η Μαρτίου 2022.
Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό – Α’ ΦΑΣΗ
καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2022 – Β΄
ΦΑΣΗ
Για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2022 – Β΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», από την 1η έως την 9η Μαρτίου 2022.
Γ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022 – Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» από επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για τους μήνες ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 και
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει B΄ ΦΑΣΗ για τον αντίστοιχο μήνα από αύριο Τρίτη 1η Μαρτίου έως και την Πέμπτη
3 Μαρτίου 2022.
Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται
στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, για τους αντίστοιχους μήνες ένταξης στον Μηχανισμό.
Δ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
2022 – B΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ)»
και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», για τους μήνες
ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022, και μόνο για:
– επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Β΄ ΦΑΣΗΣ
– επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση Β΄ ΦΑΣΗΣ, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις
πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ από τις 4 έως και τις 9 Μαρτίου 2022.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν υποβληθεί το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να
αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους
αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Τέλος, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο από 1/3/2022 έως και 31/3/2022 για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων
εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2022, από επιχειρήσεις εργοδότες, βάσει ΚΑΔ, που
εδρεύουν ή έχουν παράρτημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων
Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με
αριθμ. 60622/17-8-2021 ΚΥΑ, όπως ισχύει.
Στο έντυπο δήλωσης αναστολών επιλέγουν τη σχετική ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ «Επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του
Αυγούστου 2021 βάσει ΚΑΔ».

myDATA : Έξι νέες προσθήκες αναβαθμίζουν το timologio
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 24.02.2022
Με έξι νέες προσθήκες στο timologio του myDATA, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την
εφαρμογή, προσφέροντας νέες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και μειώνοντας το χρόνο έκδοσης των παραστατικών.
Συγκεκριμένα, οι προσθήκες, που τίθενται σε λειτουργία από αύριο, Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου, είναι οι εξής:
Αναγραφή επιπλέον τρόπων πληρωμής (Web Banking, POS / e-POS)
Δυνατότητα επικαιροποίησης στοιχείων επιχείρησης μέσω myAADE λόγω αλλαγής των στοιχείων της στο μητρώο
(προσθήκη σχετικού κουμπιού στη σελίδα «Ρυθμίσεις -> Επιχείρηση»)
3. Υποστήριξη QR Code για έλεγχο παραστατικού: Προσθήκη QR Code στην εκτύπωση του παραστατικού με δυνατότητες:
α) ανάγνωσης του μέσω QRReader
β) clickable (κάνοντας click στο QRCode στο pdf της εκτύπωσης)
4. Νέος κωδικός τελών, "Εισφορά δακοκτονίας" με αναγραφή ποσού (Α 1156/2021 - Τροποποίηση 1138/2020)
5. Νέοι συνδυασμοί χαρακτηρισμών σε συμφωνία με την παραγωγική έκδοση 1.0.4 του myDATA(σχετική η ανάρτηση του
αρχείου: https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-01/syndiasm_charaktitistik_v1.0.4.xls)
6. Προσθήκη Επιλογής, "Λοιπές Τρίτες Χώρες OC", σε συμφωνία με την παραγωγική έκδοση 1.0.4 του myDATA.
1.
2.

Παράταση αιτήσεων μέχρι το τέλος Μαρτίου για το πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της δίκαιης
μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 28.02.2022
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για το
νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις των Περιφερειών
Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, σε θέσεις πλήρους
απασχόλησης.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 48 εκ. €, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που εδρεύουν σε
περιοχές αρμοδιότητας των Π.Ε. Κοζάνης (ΚΠΑ2 Κοζάνης και Πτολεμαΐδας), Π.Ε. Φλώρινας (ΚΠΑ2 Φλώρινας και Αμύνταιου),
καθώς και του ΚΠΑ2 Τρίπολης (για εγγεγραμμένους ανέργους του Δήμου Μεγαλόπολης), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός
μήνα.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12-18 μήνες, το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75-100%, ενώ
το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 700 - 933 € μηνιαία και 8.397 - 16.794 € συνολικά, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου
και του κλάδου της επιχείρησης που εργαζόταν. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
συμπεριλαμβάνονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis
Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την ειδικότητα και τα
απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Επιπλέον, συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
2.000 νέων ανέργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1.450 θέσεις) και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας,
Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (550 θέσεις), συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. €.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου που ασκούν
τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν
τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις παραπάνω περιοχές.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
τουλάχιστον ένα μήνα στα ΚΠΑ2 Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας, Αμυνταίου, Καστοριάς, Γρεβενών, Τρίπολης (Δήμων Τρίπολης,
Γορτυνίας και Μεγαλόπολης), Σπάρτης (Δήμου Σπάρτης) και Καλαμάτας (Δήμων Καλαμάτας και Οιχαλίας).
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και στους συμμετέχοντες καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαία αποζημίωση ίση με τον
νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Οι εργοδότες υποβάλλουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ (e-services) μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση, η
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ
υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση επιλέγει
μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Για τις Δημόσιες Προσκλήσεις και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata
Τα προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο του «κοινωνικού πακέτου» δράσεων του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 107 εκ. €,
για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής
Συνημμένα εδώτοΔελτίοΤύπου

Προσωρινά αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης με πιστοποίηση σε cloudservicesσε συνεργασία ΟΑΕΔ –
Microsoft
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 28.02.2022
Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, στον ιστότοποτου ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων,
επιλαχόντων και αποκλειομένων του νέου διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud
services) για 1.000 ανέργους. Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα
προβλεπόμενα κριτήρια.
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολήςένστασης από την Τρίτη 1 Μαρτίου και ώρα 9:00 μέχρι την Παρασκευή 4
Μαρτίου στις 9:00. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ
(e-services) με κωδικούς TaxisNet στη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/e-services
Όσοι καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν το λόγο της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους,
επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση σχετικά δικαιολογητικά. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-MicrosoftHellas για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναμικού και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας. Συνολικά θα ωφεληθούν 1.000 άνεργοι, ηλικίας 18-45 ετών,
απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud υπηρεσίες της Microsoft» προσφέρεται
δωρεάν από τη Microsoft, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιλαμβάνει σύγχρονη κατάρτιση, ασύγχρονη
κατάρτιση μέσω πλατφόρμας κατάρτισης, καθώς και υποστήριξη μέσω εξ αποστάσεως συναντήσεων με εισηγητές για επίλυση
αποριών.
Όσοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση και συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης θα λάβουν Βεβαίωση
Παρακολούθησης, ενώ όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς και τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, θα λάβουν επιπρόσθετα
Πιστοποίηση Microsoft.
Η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον ιστότοποwww.oaed.gr

Εντός Μαρτίου οι προσκλήσεις για τις δύο πρώτες δράσεις 100 εκατ. ευρώ για κατάρτιση 80.000 ανέργων σε ψηφιακές
και πράσινες δεξιότητες – 8 καινοτομίες
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:Σε τροχιά
υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα προγράμματα κατάρτισης «νέας
γενιάς» του ΟΑΕΔ που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς χτες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Οργανισμού οι
πρώτες δράσεις. Μέσα στον Μάρτιο θα δημοσιευθούν οι προσκλήσεις παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης για δύο
προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες»
δεξιότητες, τα οποία θα οδηγούν σε πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των
δράσεων είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.Οι βασικές καινοτομίες που ενσωματώνουν τα νέα προγράμματα είναι οι εξής:
Τα πανεπιστήμια αποκτούν κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση: Για πρώτη φορά, οι άνεργοι συμπολίτες μας αποκτούν πρόσβαση σε
προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια και ειδικότερα τα Κέντρα Επιμόρφωσης και ΔιαΒίου Μάθησης
(ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ, στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης που θα απευθύνεται μόνο στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα
πανεπιστήμια θα διαχειριστούν σ’ αυτή την 1η φάση το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.
Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης:Σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν
προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν
μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.
Η πληρωμή παρόχων και ωφελουμένων συνδέεται με την πιστοποίηση:Με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι θα «πιάσουν τόπο»,
το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την πιστοποίηση. Για πρώτη φορά,
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εισάγει τη μεθοδολογία της πληρωμής των παρόχων βάσει αποτελέσματος
(PaymentbyResults), με σκοπό την αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Δίνεται έμφαση στην πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν -μέσω τρίτων φορέωναναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες. Στόχος η αναβάθμιση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των
προγραμμάτων.
Ανεβαίνει ο πήχης για τους παρόχους κατάρτισης, καθώς εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια για τη συμμετοχή των Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ) στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επιπλέον διεθνών πιστοποιητικών ISO.
Έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού από ανεξάρτητο φορέα:Διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού με βάση σύγχρονες
ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες θα ελέγχονται από εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα.
Επιλογή φορέα πιστοποίησης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους και όχι από τους παρόχους κατάρτισης, έτσι ώστε οι
ωφελούμενοι να επιλέγουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν εκείνοι.
Τέλος, μία ακόμη καινοτομία είναι ότι το μητρώο των προγραμμάτων και η συμμετοχή των ανέργων θα παραμείνουν «ανοιχτά»,
μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οποιαδήποτε
στιγμή και να επιλέξουν από ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης που θα εμπλουτίζεται συνεχώς.
Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων, με στοχευμένες
παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι,
κλπ.). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται ταυτόχρονα:
Ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη
ζήτηση στην αγορά εργασίας) με διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου τους.
Ελεύθερη επιλογή από τον άνεργο του προγράμματος κατάρτισης, του χρόνου που θα το επιλέξει, του παρόχου κατάρτισης και του
παρόχου πιστοποίησης.
Ποιοτική αναβάθμιση των παρόχων κατάρτισης με την αύξηση των προαπαιτουμένων για τα ιδιωτικά ΚΔΒΜ και τη συμμετοχή και
των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Σήμερα ξεκινά η νέα εποχή της
επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Τα προγράμματα που ενέκρινε ο ΟΑΕΔ αντανακλούν τη νέα φιλοσοφία του Υπουργείου
Εργασίας για την κατάρτιση, η οποία θα εξειδικευθεί στο νομοσχέδιο για την κατάρτιση, τις δεξιότητες και το νέο ρόλο του ΟΑΕΔ,
που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.
Αυτά που επιδιώκουμε βασίζονται στα διδάγματα και τα λάθη αρκετών δεκαετιών και είναι πολύ σαφή: Ποιοτική αναβάθμιση της
κατάρτισης, με αυξημένες απαιτήσεις για τους ιδιώτες παρόχους, αλλά και δυνατότητα για τους καταρτιζόμενους να περνούν τις
πύλες των πανεπιστημίων. Αξιολόγηση και πιστοποίηση, όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά, τόσο των παρόχων κατάρτισης όσο και των
καταρτιζόμενων για να δοθεί στην κατάρτιση η διάσταση που πρέπει. Φροντίδα ώστε τα χρήματα που θα πάνε στην κατάρτιση να
πιάνουν τόπο. Στόχος μας είναι να πάψει η κατάρτιση να είναι ένα απλό «χαρτί» και να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο όχι μόνο για
να επανενταχθούν οι άνεργοι στην αγορά εργασίας, αλλά και να διεκδικήσουν ικανοποιητικές αποδοχές, έχοντας αποκτήσει
δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας».

Νέα εποχή στην κατάρτιση με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούνται
από το Ταμείο Ανάκαμψης
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / 02.02.2022
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα προγράμματα
κατάρτισης «νέας γενιάς» του ΟΑΕΔ που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς χτες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του
Οργανισμού οι πρώτες δράσεις. Μέσα στον Μάρτιο θα δημοσιευθούν οι προσκλήσεις παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης για δύο
προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες»
δεξιότητες, τα οποία θα οδηγούν σε πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των
δράσεων είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.
Οι βασικές καινοτομίες που ενσωματώνουν τα νέα προγράμματα είναι οι εξής:
1. Τα πανεπιστήμια αποκτούν κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση
2. Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης
3. Η πληρωμή παρόχων και ωφελουμένων συνδέεται με την πιστοποίηση
4. Δίνεται έμφαση στην πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν -μέσω τρίτων φορέωναναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες
5. Ανεβαίνει ο πήχης για τους παρόχους κατάρτισης
6. Έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού από ανεξάρτητο φορέα
7. Επιλογή φορέα πιστοποίησης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους και όχι από τους παρόχους κατάρτισης
Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την «ΕπικαιροποίησηMasterPlan Αντιπλημμυρικών Έργων
περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης»
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτειωτικών Έργων (Δ19) Τμήμα Μελετών και
Προγραμματισμού, κατέθεσε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά του, επί της τελικής διαβούλευσης των παραδοτέων της Α’ και Β’ φάσης
της σύμβασης «ΕπικαιροποίησηMasterPlan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης».O Πρόεδρος της ΔΕ του
ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης τονίζει τη θέση του Τμήματος ότι το νέο MasterPlan αποτελεί σημαντικό βήμα για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία τείνουν αυξανόμενα τα τελευταία χρόνια με καταστροφικές συνέπειες,
φέρνοντας ως παράδειγμα τις πλημμύρες του 2017 όπου περάν των υλικών ζημιών, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές αλλά και τις
πλημμύρες του 2018, με εκτεταμένες φθορές.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θέτει ως προτεραιότητες:
• Την ανάγκη για ενιαία διαχείριση των Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
• Τη συμπερίληψη περισσοτέρων προς εκτέλεση έργων, μετά από την ενσωμάτωση των προτάσεων από Δήμους και Περιφέρεια,
λόγω και των αυξημένων αναγκών που έχουν διαπιστωθεί από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών.
• Την άμεση ανάγκη υλοποίησης των ώριμων έργων που προβλέπονταν στο παλαιό Μaster Plan του 2003, με την εξασφάλιση
πιστώσεων για συστηματικούς καθαρισμούς όλων των ρεμάτων και των φρεατίων των δικτύων ομβρίων.
Επισημαίνεται επίσης ότι στην περιοχή ευθύνης του MasterPlan πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα τα παρακάτω:
• Το ιστορικό κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη του διαχωρισμού του παντορροϊκoύ δικτύου σε
ομβρίων και ακαθάρτων (διότι σήμερα το παντορροϊκό δίκτυο αδυνατεί να παραλάβει τα ύδατα σε περιπτώσεις εντόνων
βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα το ιστορικό κέντρο να υφίσταται πλημμύρες).
• Το σύνολο των παραλιακών εκτάσεων του Δ. Θερμαϊκού, που ειδικά εντός των οικισμών δεν υφίστανται πια κοίτες ρεμάτων αλλά
αγωγοί ανεπαρκούς διατομής και τα ρέματα έχουν μετατραπεί σε οδούς.
• Η περιοχή της Δυτικής παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης (από το λιμάνι και το Καλοχώρι έως την Εθνική Οδό 1 και τον Αξιό),
στην οποία εδρεύει μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων βιοτεχνικής παραγωγής και η οποία βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο της
θάλασσας με αποτέλεσμα να μην παροχετεύονται τα όμβρια ύδατα με ασφάλεια.
• Τα έργα εθνικής σημασίας όπως του Δενδροποτάμου, του Ανθεμούντα και της Περιφερειακής τάφρου θα πρέπει να προχωρήσουν
και να τεθούν σε άμεση προτεραιότητα.
• Η ολοκλήρωση του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ο σχεδιασμός των έργων ανάσχεσης των αντιπλημμυρικών φαινομένων από τη
βορειοδυτική περιοχή της πόλης.
Τέλος, για τον αποτελεσματικό έλεγχο, συντήρηση, καθαρισμό αλλά και την μελέτη και εκτέλεση εργασιών επέκτασης των δικτύων
των όμβριων της περιοχής μελέτης του ΜasterPlan, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει να αναλάβει τον ρόλο του αρμόδιου φορέα η ΕΥΔΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Η υπηρεσία θα έχει πλήρεις αρμοδιότητες, θα είναι αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την
παρ. 1 του αρ. 2 του Ν.4412/16 (χωρίς πολλά ενδιάμεσα στάδια ελέγχου και αδειοδοτήσεων που θα καθυστερήσουν πολύ το έργο
του) και θα αναλάβει το σύνολο του τετράπτυχου των αρμοδιοτήτων (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και αστυνόμευση), δηλαδή την
εποπτεία και συντήρηση όλου του υπάρχοντος δικτύου, την μελέτη επέκτασης νέων τμημάτων δικτύου καθώς και την επίβλεψη των
αντιπλημμυρικών έργων που θα αφορούν στα ρέματα και στους χείμαρρους του Π.Σ.Θ..
Δείτε το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου ΕΔΩ.(ΠΗΓΗ: NEWSLETTERTEE/TKM,03.03.2022).
50 startups γένους θηλυκού από τον τομέα της τεχνολογίας στηρίζει η Ευρώπη
Χρηματοδοτική στήριξη σε 50 εταιρείες, που διοικούνται από γυναίκες και δραστηριοποιούνται στον τομέα της υπερπροηγμένης
τεχνολογίας, θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στήριξη παρέχεται μέσω του νέου πιλοτικού προγράμματος WomenTechEU, το
οποίο στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας, που διοικούνται από γυναίκες.
Το WomenTechEU είναι μια εντελώς νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε., η οποία προσφέρει επιχορηγήσεις, αξίας €75.000 έκαστη, για τη
στήριξη των αρχικών σταδίων της διαδικασίας καινοτομίας και της ανάπτυξης της εταιρείας. Προσφέρει, επίσης, καθοδήγηση και
πλαισίωση βάσει του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γυναικεία ηγεσία, καθώς και ευκαιρίες
δικτύωσης σε επίπεδο Ε.Ε.
Μετά την αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η Επιτροπή θα υποστηρίξει μια πρώτη ομάδα 50 εταιρειών, που
διοικούνται από γυναίκες σε 15 διαφορετικές χώρες. Περισσότερες από 40 εταιρείες εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ε.Ε. Επίσης,
περίπου το ένα πέμπτο εδρεύει σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”.
Τα έργα θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2022 και αναμένεται να διαρκέσουν από 6 έως 12 μήνες. Οι εταιρείες, που προτάθηκαν για
χρηματοδότηση, έχουν αναπτύξει ανατρεπτικές καινοτομίες αιχμής, σε διάφορους τομείς: Από τη διάγνωση σε αρχικό στάδιο και τις
θεραπείες για τον καρκίνο, μέχρι τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των εκπομπών μεθανίου. Αφορούν στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και η διεύρυνση της πρόσβασης
στην εκπαίδευση και η ενδυνάμωση των γυναικών.
Νέος κύκλος
Μετά την πολύ ενθαρρυντική ανταπόκριση σε αυτό το πρώτο πιλοτικό σχέδιο, η Επιτροπή θα ανανεώσει το πρόγραμμα
WomenTechEU το 2022. Ο προϋπολογισμός για την επόμενη πρόσκληση, που θα δημοσιευθεί το 2022, θα αυξηθεί σε €10 εκατ., τα
οποία θα χρηματοδοτήσουν περίπου 130 επιχειρήσεις (από 50 φέτος).
Η υπερπροηγμένη τεχνολογία αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τέταρτο του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων της Ευρώπης,
με τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου να αποτιμώνται σήμερα σε ποσό που υπερβαίνει τα €700 δισ. Ωστόσο, οι γυναίκες
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στην υπερπροηγμένη τεχνολογία.
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας τείνουν να έχουν μεγαλύτερους κύκλους Ε&Α και συχνά χρειάζονται
περισσότερο χρόνο και κεφάλαια για να αναπτυχθούν σε σχέση με άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις. Για τις περισσότερες υπάρχει ο
κίνδυνος να αποτύχουν κατά τα πρώτα χρόνια τους, εάν δεν λάβουν τη σωστή στήριξη και επένδυση σε πρώιμο στάδιο.
Οι γυναίκες, που δραστηριοποιούνται στην υπερπροηγμένη τεχνολογία, συχνά αντιμετωπίζουν το πρόσθετο εμπόδιο των
προκαταλήψεων λόγω φύλου και των στερεοτύπων τα οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα σε τομείς, όπως η τεχνολογία.
“Ο μεγάλος αριθμός εκκρεμών αιτήσεων επιβεβαιώνει την ανάγκη να λαμβάνουν στήριξη οι γυναίκες για τις επιχειρήσεις τους στον
τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας στο πρώιμο και πιο επισφαλές στάδιο της ανάπτυξης τους. Θα βοηθήσουμε αυτές τις 50
εταιρείες, που διοικούνται από γυναίκες προσφέροντας τους ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθοδήγησης και δικτύωσης και θα
επεκτείνουμε το εν λόγω πρόγραμμα το 2022”, τόνισε σχετικά η κυρία Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας,
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας. (ΠΗΓΗ SEPE NEWSLETTER 03.03.2022)

Πρόσκληση σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με τίτλο : «Γυναίκα Επαγγελματίας: από την
εργασία … στη συνταξιοδότηση»
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
διοργανώνουν την Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00, εκδήλωση με θέμα «Γυναίκα Επαγγελματίας: από την εργασία … στη
συνταξιοδότηση».
Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε διαδικτυακά στην σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
στο Facebook και στο κανάλι του επιμελητηρίου στο YouTube είτε με φυσική παρουσίαστην Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 1 ος όροφος, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες από
COVID-19 (τελευταίου τριμήνου) με την επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών.
Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση φυσικής παρουσίας σας στην εκδήλωση, στείλτετο Ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας στο
emailspanou@epepthe.gr καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας , λόγω των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail:grammateia@epepthe.grτηλ:2310271488.

Παράταση και τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή ενέκρινε νέα παράτασητου Προσωρινού Πλαισίου 2020λόγω κορωνοϊού έως τις 30 Ιουνίου 2022. Αυτή η παράταση
θαεπιτρέψει στα κράτη μέλη να επεκτείνουν τα καθεστώτα στήριξήςτους και να διασφαλίσουν ότι οιεπιχειρήσεις που εξακολουθούννα
πλήττονται από την κρίση θασυνεχίσουν να λαμβάνουν τηναναγκαίαστήριξη.Περαιτέρω, η Επιτροπή εισήγαγεορισμένεςστοχευμένες
προσαρμογές, του Προσωρινού Πλαίσιο2020, όπως:i. παράταση έως τις 30 Ιουνίου2023 της δυνατότητας των κρατών μελών
ναμετατρέπουν εγκεκριμένα επιστρεπτέα μέσα βάσειτου Προσωρινού Πλαισίου 2020(π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, επιστρεπτέες
προκαταβολές) σε άλλεςμορφές ενίσχυσης, όπως άμεσεςεπιχορηγήσεις,ii. αύξηση των ανώτατων ορίωνενίσχυσης βάσει του
ΠροσωρινούΠλαισίου, αναλογικά προς τηνπαραταθείσα διάρκειά του,iii. διευκρίνιση ως προς τις εξαιρέσεις από την αρχή της
«εφάπαξενίσχυσης» των ΚατευθυντήριωνΓραμμών για τη διάσωση και τηναναδιάρθρωση 2014,iv. παράταση του προσαρμοσμένου
καταλόγου των χωρών με μηεμπορεύσιμους κινδύνους, στοπλαίσιο της βραχυπρόθεσμηςασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων
(STEC), για 3 επιπλέον μήνες(από τις 31 Δεκεμβρίου 2021 έωςτις 31 Μαρτίου 2022).Τέλος, η Επιτροπή, κατόπιν σχετικής
διαβούλευσης με τα κράτημέλη, θέσπισε δύο επιπλέον νέαμέτρα, με σκοπό τη στήριξη τηςσυνεχιζόμενης ανάκαμψης τηςευρωπαϊκής
οικονομίας με βιώσιμο τρόπο:α) μέτρα στήριξης των επενδύσεων, προκειμένου τα κράτη μέληνα αντιμετωπίσουν το επενδυτικόκενό
που άφησε η υγειονομικήκρίση. Τα κράτη μέλη μπορούν ναδημιουργήσουν κίνητρα για επενδύσεις που αναλαμβάνονται απόιδιώτες,
προκειμένου να επιταχύνουν τόσο την πράσινη όσο καιτην ψηφιακή μετάβαση. Τα μέτρααυτά περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για την
αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Το μέσο αυτό είναι διαθέσιμο στα κράτη μέλη έως τις 31Δεκεμβρίου
2022 καιβ) μέτρα στήριξης της φερεγγυότητας για τη μόχλευσηιδιωτικώνκεφαλαίων και τη διάθεσή τουςγια επενδύσεις σε ΜΜΕ,
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να
χορηγούνεγγυήσεις σε ιδιωτικούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δημιουργώντας κίνητρα για επενδύσεις σε εταιρίες
αυτούτου είδους και να τους παρέχουνευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση που συχνά είναι δύσκολο να προσελκύσουν
μεμονωμένα. Το εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα του αυξανόμενου επιπέδου χρέους των επιχειρήσεων κατά
τη διάρκεια της κρίσης. Το μέσο αυτό είναι διαθέσιμοστα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.Σημειώνεται, τέλος, ότι η
Επιτροπήθα συνεχίσει να παρακολουθεί εκτου σύνεγγυς τις εξελίξεις της πανδημίας του κορωνοϊού και τους υπόλοιπους κινδύνους
που
επηρεάζουν
την
επιδιωκόμενη
οικονομική
ανάκαμψη
των
κρατών
μελών.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_6092.

Παράταση έως τις 7 Μαρτίου 2022 για την υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα«GAZELLE:
orGAniZingaccELarationforhigh-potentiaLinnovativESMEs»
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Δείτε

εδώτο

Μηνιαίο

Ενημερωτικό

Δελτίο,

Παράταση έως τις 7 Μαρτίου 2022 δόθηκε στην προθεσμία υποβολής
αιτήσεων
συμμετοχής
στο
πρόγραμμα
«GAZELLE:
orGAniZingaccELarationforhigh-potentiaLinnovativESMEs»,
ώστε
περισσότερες καινοτόμες ΜμΕ και startups να έχουν την ευκαιρία να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης που θα τις
κάνει
να
«τρέχουν
ταχύτερα
και
περισσότερο».
Οι δέκα καινοτόμες ΜμΕ που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να
αναζητήσουν «έξυπνα χρήματα», να συμμετέχουν σε τέσσερα διεθνή
επενδυτικά φόρουμ, να συνεργαστούν με πανεπιστήμια και να αναζητήσουν
συνεργασία με άλλες «Γαζέλες» που συμμετέχουν στο έργο.
Όλες οι πληροφορίες για την Πρόσκληση και την υποβολή αιτήσεων
περιλαμβάνονται στο link
https://gazelle-project.eu/gazelle-organizing-accelaration-for-high-potentialinnovative-smes/
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Για
περισσότερες
πληροφορίες:
info@gazelle-project.eu
τηλ:2111036916.
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Παρατάσεις προθεσμιών για την εγκατάσταση νέων
σταθμών ΑΠΕ
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
24.02.2022: Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία θα κατατεθεί τις
επόμενες ημέρες, παρατείνεται κατά ένα μήνα η υποχρέωση
προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού,
από τους κατόχους αδειών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ, Βεβαιώσεων Παραγωγού και Βεβαιώσεων Ειδικών
Έργων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή
πλήρες αίτημα για χορήγηση οριστικής προσφοράς
σύνδεσης.Με την ίδια ρύθμιση εισάγεται πρόβλεψη για τον
τρόπο διαπίστωσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή της
πληρότητας ή μη των οικείων αιτημάτων για χορήγηση
οριστικής προσφοράς σύνδεσης.Το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας προωθεί επίσης ρύθμιση για την παράταση των
υφιστάμενων Τιμών Αναφοράς των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
οι οποίες είχαν ισχύ μέχρι την 28.02.2022.

Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για τη Διευκόλυνση του
Εμπορίου 2022
Tο ICC Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ICCUAΕ) και το
Επιμελητήριο του Ντουμπάι διοργανώνουν από κοινού την
Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Διευκόλυνση του
Εμπορίου 2022 που θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Μαρτίου
2022 στο Επιμελητήριο του Ντουμπάι.
Η Σύνοδος Κορυφής είναι μια μοναδική ευκαιρία για
επαγγελματίες χρηματοδότησης του εμπορίου, εμπόρους,
εισαγωγείς, εξαγωγείς, παρόχουςlogistics να επανασυνδεθούν
καθώς ο κόσμος αναδύεται από την πανδημία και να
μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.iccuae.come-mail:
info@iccuae.comτηλ:+971 4 220 8288

Κοινωφελές Πρόγραμμα 2022 - Δωρεάν Σεμινάρια για γυναίκες από τη ΧΕΝ Ελλάδος
H ΧΕΝ Ελλάδος στο πλαίσιο του feminacareerlab διοργανώνει σεμινάρια για την συμπλήρωση της αίτησης του προγράμματος
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοια, Περιφερειών (ΚΚΠΠ/συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», οκτάμηνης διάρκειας.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια:
• Την Τετάρτη, 9 Μαρτίου και ώρα 11.00-14.00, δια ζώσης για 20 γυναίκες, στο Πολυκέντρο Αθηνά στην Ηλιούπολη, Μαρίνου Αντύπα
81.
• Την Παρασκευή 11 Μαρτίου και ώρα 17.00 -20.00, διαδικτυακά μέσω zoom.
Tα σεμινάρια απευθύνονται σε γυναίκες ηλικίας 18-65 ετών με κάρτα ανεργίας σε ισχύκαι έχουν στόχο την αποκωδικοποίηση των
«δύσκολων» σημείων της προκήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, έτσι ώστε οι συμμετέχουσες να προχωρήσουν στην ορθή
συμπλήρωση της αίτησης.
Το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους και η δράση έχει δύο
σκέλη: α) την απασχόληση των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργων για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ κλπ. και
β) την παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης.
Στο πρόγραμμα θα προσληφθούν 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ),
3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).
Αφορά 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες, όπως π.χ. εργασίες καθαριότητας, εργασίες πρασίνου, οδηγοί, φύλακες,
βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές μηχανικοί, δασολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α..
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενες που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017,16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018.
3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Στο δια ζώσης σεμινάριο θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (τήρηση αποστάσεων
ασφαλείας, χρήση προστατευτικής μάσκας)
Δηλώστε συμμετοχή εδώ.
Για να εισέλθετε στο κτήριο, χρειάζεται να έχετε μαζί σας:
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού / νόσησης από Covid-19 ή αρνητικό PCR 72 ωρών / αρνητικό RapidTest 48 ωρών
• Έγγραφο για την ταυτοποίησή σας (ταυτότητα ή διαβατήριο)
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.xen.gr/e-mail:feminacareerlab@xen.gr
τηλ:2109932820

Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες
Το ΕΚ «Αθηνά» ανακοίνωσε τη λειτουργία της νέας Μονάδας του, που θα υλοποιεί τις στρατηγικές και δραστηριότητες του «Κέντρου
Καινοτομίας για τις Γυναίκες» (#GIL4W). Το #GIL4W (GreekInnovationLabforWomen – Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες) που
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής
και Οικογένειας, Μαρίας Συρεγγέλα, στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων έρευνας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Ελλάδα.Το «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» αποτελεί μια σύμπραξη 20 φορέων,
Υπουργείων, Ερευνητικών Κέντρων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Επιμελητηρίων και του ιδιωτικού τομέα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον υφυπουργό Χρίστο Δήμα και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, η
διακριτή Μονάδα στο ΕΚ «Αθηνά» έχει ως αποστολή την υποστήριξη και πραγμάτωση των στόχων και των στρατηγικών της
σύμπραξης πανελλαδικά.Μέσα από ένα ολοκληρωμένο Πλάνο Δράσης που έχει δημιουργηθεί από όλους τους εταίρους της
σύμπραξης, θα υλοποιηθεί μια σειρά παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν τις γυναίκες στην Ελλάδα να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες
που δημιουργούνται από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Ανάμεσα στις κύριες δράσεις του «Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες»
θα είναι η ενίσχυση των πεδίων STEM στην εκπαίδευση, ώστε να δίνονται στα νέα κορίτσια οι ευκαιρίες για να επιλέξουν επαγγέλματα
που σχετίζονται με τους νέους τομείς υψηλής εξειδίκευσης, όπως της Τεχνητής Νοημοσύνης ή της Βιο-τεχνολογίας, αλλά και η ανάδειξη
ευκαιριών χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων Ελληνίδων που καινοτομούν. Περισσότερες πληροφορίες: https://gsri.gov.gr/neamonada-sto-ek-athina-gia-tin-proothisi-ton-thematon-erevnas-kainotomias-kai-epicheirimatikotitas-ton-gynaikon/ .

Εκδήλωση για το πρόγραμμα AuthenticitiesEvent
ToΕυρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EuropeanUnionIntellectualPropertyOffice- EUIPO) και ο Οργανισμός Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) θα πραγματοποιήσουν την πρώτη εκδήλωση για το πρόγραμμα Authenticities την Δευτέρα στις 4 Απριλίου στην
Θεσσαλονίκη.
Το Authenticitiesείναι ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του EUIPO (EuropeanNetworkofAuthenticities) που στοχεύει να
ενισχύσει τις Αρχές Επιβολής σε τοπικό επίπεδο να κινητοποιήσουν πολίτες και φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ στον αγώνα κατά της
παραποίησης/απομίμησης προϊόντων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την
αξία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τη ζημία που προκαλείται με την παραγωγή και την εμπορία παραποιημένων αγαθών.
Η ε εκδήλωση θα τιμήσει τις πιστοποιημένες Authenticities, έξι μέχρι στιγμής, και θα δημιουργήσει μια σταθερή βάση ανταλλαγής
ιδεών και διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων.
Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ έως την Πέμπτη 3 Μαρτίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: site:www.obi.gre-mail: ovar@obi.gr

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Περιφερειακής Ενότητας

Διοργάνωση διαδικτυακών Β2Β συναντήσεων για την
προώθηση συνεργασιώνευρωπαϊκών και ιαπωνικών
επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση στο Βιετνάμ

Θεσσαλονίκης
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση
Τουρισμού της Π.Κ.Μ. στα πλαίσια του εγκεκριμένου
έργου "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"που αφορά στη Τουριστική Προβολή
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη διάδοση της
τουριστικής παιδείας και την καλλιέργεια νοοτροπίας παροχής
υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών θα διοργανώσει μαζί
με τον ανάδοχο 21 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 8 ωρών η
καθεμιά. Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν τρεις εκπαιδευτικές
ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.
Συνημμένα αποστέλλεται η ενημερωτική επιστολή
Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία εγγραφής και σύνδεσης για
τα ενδιαφερόμενα μέλη σας:
Σύνδεση στο Zoom:
https://zoom.us/j/97784798299?pwd=bDFmMzUrTWRMTlVDaT
lWOEpSbGVEQT09
Για εγγραφήεδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ:2310 508034

Σύλλογος

Οικονομολόγων-Λογιστών

Ν.

Κορινθίας

συνδιοργανώνει με το Επιμελητήριο ΚορινθίαςΦορολογικό
Σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρονικά βιβλία / Mydata» την Τρίτη 8
Μαρτίου 2022 και ώρα: 16:00μ.μ. με εισηγητή τον κ. Γ.
Κορομηλά–

φοροτεχνικό

και

εισηγητή

σεμιναρίων,

Επιμελητήριο

στο

Κορινθίας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης αλλά και
διαδικτυακά μέσω zoom. Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε
όπως

συμπληρώσετε

την

ακόλουθη

Άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να δηλώσετε
συμμετοχή στις Β2Β συναντήσεις.
Η προθεσμία εγγραφής είναι έως τις 6 Μαρτίου.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή για όλες τις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον
υπάρχει στις εξής περιπτώσεις:

Σεμινάριο «Ηλεκτρονικά Βιβλία- MyData»
Ο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Τόκυο
στην Ελλάδα μας ενημερώνει ότι το EU-Japan Centre for
Industrial Cooperation, στο πλαίσιο της ευρύτερης
συνεργασίας ΕΕ και Ιαπωνίας για τη συνδεσιμότητα και με
σκοπό την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών
ευρωπαϊκών
και
ιαπωνικών
επιχειρήσεων
για
δραστηριοποίηση στο Βιετνάμ, διοργανώνει, την Δευτέρα 7
Μαρτίου, εναρκτήρια εκδήλωση για την παρουσίαση των
επιχειρηματικών
προοπτικών
και
ευκαιριών,
συμπεριλαμβανόμενων
επιτυχημένων
παραδειγμάτων
ευρωιαπωνικής επιχειρηματικής συνεργασίας στο Βιετνάμ και
στις 8 και 9 Μαρτίου, διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις.

φόρμα:

https://forms.gle/t8cV6h2DaEfX72a18

• Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν ή ενδιαφέρονται να
αναπτύξουν
δραστηριότητες
στο
Βιετνάμ
ή
στη
Νοτιοανατολική Ασία γενικότερα και θα επιθυμούσαν τη
συνεργασία με ιαπωνικές επιχειρήσεις για ενίσχυση και
επέκταση των εργασιών και των δυνατοτήτων τους.
• Ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη συνεργάζονται με
ιαπωνικές, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν από κοινού με
τον Ιάπωνα εταίρο τους, με σκοπό την αναζήτηση εταίρων
στο Βιετνάμ.
• Ελληνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη δραστηριότητα
στο Βιετνάμ ή στην Ιαπωνία, αλλά έχουν συγκεκριμένη
επιχειρηματική πρόταση και θα επιθυμούσαν να
αξιοποιήσουν τα ιαπωνικά δίκτυα στην περιοχή της ΝΑ
Ασίας .

Η δήλωση συμμετοχής εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site:www.korinthiacc.gre-mail:
media@korinthiacc.grτηλ: 27410 24464 (937)

Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.eu-japan.eu/
, e-mail:ecocom-tokyo@mfa.gr
τηλ:+81-3-3404-5853

Διαδικτυακά Σεμινάρια από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει τα παρακάτω διαδικτυακά σεμινάρια:
➢ Webinar: Εύρεση πελατών στο εξωτερικό & τρόποι εισόδου σε ξένες αγορές
22 και 24 Μαρτίου 2022 από 13:00 έως τις 17:00 μμ
Η εκπαιδευτική ομάδα του BeyondExports, αναλύει με τον πιο πρακτικό τρόπο τους τρόπους εύρεσης συνεργατών στο
εξωτερικό καθώς και τις στρατηγικές εισόδου σε ξένες αγορές για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Μέσα από πραγματικά
casestudies, successstories, θεωρία αλλά και bestpractices, το σεμινάριο καλύπτει όσα χρειάζεται να γνωρίζει μία Ελληνική
Επιχείρηση για την επιλογή της καταλληλότερης αγοράς για τα προϊόντα της.
Το σεμινάριο αποτελείται από 2 ενότητες:
Ενότητα 1
• Εύρεση πελατών στο Εξωτερικό
• Τρόποι Έρευνας Αγοράς
• ΕπιλογήΑγοράςΣτόχου
Ενότητα 2
• Τρόποι Εισόδου σε Ξένες Αγορές
• Στρατηγικές εισόδου σε ΞένηΑγορά
• Πως επιλέγουμε τον καταλληλότερο συνεργάτη;
To συμμετοχής για τα μέλη είναι 249 € ενώ για τα μη μέλη 299 €. Υπάρχει επιπλέον 10% έκπτωση για άνω των 2 εγγραφών
ανά Επιχείρηση.
Η δήλωση συμμετοχήςεδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://dual.com.gr/e-mail: s.theofanidou@ahk.com.gr
τηλ:210 64 19 028
➢ Webinar:Νεοφυείς Επιχειρήσεις (start-ups) και Διανοητική Ιδιοκτησία
Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 από 17:00 έως τις 19:30 μ.μ.
Το σεμινάριο έχει τις εξής θεματολογίες:
• Το πλαίσιο λειτουργίας των νεοφυών επιχειρήσεων στην Γερμανία και θέματα ενδιαφέροντος για πιθανούς επενδυτές
• Εργαλεία χρηματοδότησης και τρόποι εξεύρεσης χρηματοδότησης
• Διανοητική Ιδιοκτησία – Γιατί είναι σημαντική για τις νεοφυείς επιχειρήσεις; - Κατά πόσο η ύπαρξη ή μη, δικαιωμάτων ΔΙ
επηρεάζει τους υποψήφιους επενδυτές
• Παραδείγματα από την πράξη
Το webinar πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών εκδηλώσεων με θέμα «Η Ελλάδα ως επιχειρηματικός,
επενδυτικός και εργασιακός προορισμός: εξελίξεις και προκλήσεις» που διοργανώνει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
To σεμινάριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά και η τιμή για τα μέλη είναι 60€ ενώ για τα μη μέλη 120€ (συμπ. ΦΠΑ).
Η δήλωση συμμετοχής εδώ έως την Τρίτη 29 Μαρτίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://griechenland.ahk.de/gr/
➢ Webinar: Λειτουργία της Δικαιοσύνης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 από 17:00 έως τις 18:30 μ.μ.
Το σεμινάριο έχει τις εξής θεματολογίες:
• Διαμεσολάβηση: Εργαλείο ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής επιχειρηματικότητας
• Βασική διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου σύμφωνα με τον ΚΠολΔ
Το webinar πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών εκδηλώσεων με θέμα «Η Ελλάδα ως επιχειρηματικός,
επενδυτικός και εργασιακός προορισμός: εξελίξεις και προκλήσεις» που διοργανώνει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
To σεμινάριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά και η τιμή για τα μέλη είναι 40€ ενώ για τα μη μέλη 80€ (συμπ. ΦΠΑ).
Η δήλωση συμμετοχήςεδώ έως την Τρίτη 5 Απριλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://griechenland.ahk.de/gr/
➢ Webinar: Σειρά Διαδικτυακών εργαστηρίων πράσινης επιχειρηματικότητας
5-6 και 12-14 Απριλίου 2022 από 16:00 έως τις 19:00 μ.μ.
Στα e-εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν νέοι από όλη την Κρήτη, που επιθυμούν να αναπτύξουν «πράσινες»
επιχειρηματικές ιδέες και να ιδρύσουν τη δική τους «βιώσιμη» start-up. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα έργο, το οποίο
απευθύνεται σε επιχειρηματίες, φοιτητές, νέους επιστήμονες, εκπροσώπους οργανισμών ή επιχειρήσεων, ανέργους,
παραγωγούς, θερμοκοιτίδες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές ομάδες, επιχειρήσεις, συμβούλους επιχειρήσεων και startuppers.
Στο πλαίσιο των εργαστηρίων πράσινης επιχειρηματικότητας θα αναπτυχθούν θεματικές σχετικά με την «πράσινη»
επιχειρηματικότητα και τις νέες «πράσινες» τεχνολογίες και καινοτομίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ για τις εμπειρίες
τους θα μιλήσουν επιχειρηματίες, που ανέπτυξαν start-ups σε διάφορους κλάδους.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα ενημερωθούν για το πώς καταρτίζεται ένα επιχειρηματικό πλάνο, θα έχουν την ευκαιρία
να παρουσιάσουν τις ιδέες τους κατά τη διάρκεια ειδικών εργαστηρίων, αλλά και να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό.
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το έργο GreenTecLab τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Υποστηρικτές του έργου για τις δράσεις στην Κρήτη είναι οι φορείς: AcademyofEntrepreneurshipTraining, Δήμος Ανωγείων,
Δήμος Πλατανιά, Δήμος Ηρακλείου, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα HeinrichBöll, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας,
Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών, People’sTrust, Περιφέρεια Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης.
To σεμινάριο θα διεξαχθεί δωρεάν στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Η δήλωση συμμετοχής εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://griechenland.ahk.de/gr/

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Κ.Μ. στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"που αφορά στη Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
για τη διάδοση της τουριστικής παιδείας και την καλλιέργεια νοοτροπίας παροχής υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών θα
διοργανώσει μαζί με τον ανάδοχο 21 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 8 ωρών η καθεμιά. Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν τρεις
εκπαιδευτικές ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.
Συνημμένα αποστέλλεται η ενημερωτική επιστολή
Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία εγγραφής και σύνδεσης για τα ενδιαφερόμενα μέλη σας:
Σύνδεση στο Zoom:
https://zoom.us/j/97784798299?pwd=bDFmMzUrTWRMTlVDaTlWOEpSbGVEQT09
Για εγγραφή εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ:2310 508034

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση
EURASIAINTERFRESH 2022
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα
μας ενημερώνει ότι στις 31 Μαρτίου- 2 Απριλίου
2022πρόκειταιναπραγματοποιηθείηΔιεθνήςΈκθεση«EURASIAI
NTERFRESH 2022- Φρέσκα Λαχανικά και Φρούτα,
Αποθήκευση, Συσκευασία και LogisticsTechnologies Έκθεση»
από τηνΈνωσηΕξαγωγέωνΔυτική Ανατολίας (ΒAIB) στην
AntalyaΤουρκίαμεεπιχορήγησητουσχετιζόμενουφορέαεξαγωγών.
Στηνέκθεσηπροσκαλούνταιταστελέχητωνδιοικήσεωντωνεταιριώ
νπουδραστηριοποιούνται στους τομείς της Φρέσκα Λαχανικά
και
Φρούτα,
Αποθήκευση,
Συσκευασία
και
LogisticsTechnologies κλπ.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο της Τουρκίας , το οποίο διαρκεί 3 μέρες (30
Μαρτίου- 2 Απριλίου 2022)και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν
από το Υπουργείο της Τουρκίας. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (30 Μαρτίου- 2
Απριλίου 2022)το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής
ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο
4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (30 Μαρτίου- 2 Απριλίου 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.
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
Υπουργείο της Τουρκίας
να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων 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 τη Πρεσβεία.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα http://www.euroasiainterfresh.com/en/
Οι εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση, να
επικοινωνήσουν με το Γραφείο , ώστε να τους προμηθευτούν
την συνημμένη αίτηση, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν
και στείλουν το αργότερο μέχρι τις 18/03/2022 στο e-mail
atina@ticaret.gov.tr

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση TURKEYBUILD 2022
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα
μας
ενημερώνει
ότι
στις
23-26
Μαρτίου
2022πρόκειταιναπραγματοποιηθεί
η
ΔιεθνήςΈκθεση
44thTURKEY BUILD 2022,απότη διοργανώτρια εκθέσεων
ΗyveBuildFuarcılık A.Ş. σε συνεργασία με Ένωση
Εξαγωγέων
στην
İstanbulTurkeyμεεπιχορήγησητουσχετιζόμενουφορέαεξαγωγών.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Οικοδομικά
υλικά, Εργολαβίες, ανακαίνιση κτιρίων, Μόνωση και
Μονωτικά υλικά, Χρώματα, Βερνίκια, Σκάλες, Καλούπια κ.λπ.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο της Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (22-25
Μαρτίου 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 (22-25 Μαρτίου 2022)
του προγράμματος το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από
και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των (22-25 Μαρτίου 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.
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων 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 τη
Πρεσβεία μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα:
https://yapifuari.com.tr/Home
Oι εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση
πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτησηκαι να την
στείλουν το αργότερο μέχρι τις 11.03.2022 στο e-mail
atina@ticaret.gov.tr

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FRESKON 2022, 12 έως και 14 Μαΐου 2022 στο διεθνές Εκθεσιακό
& Συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης ΔΕΘ HELEXPO
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής της, έχει
προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών FRESKON
2022, που θα πραγματοποιηθεί από 12 έως και 14 Μαΐου 2022 στο διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης ΔΕΘ
HELEXPO. Στόχος της Περιφέρειας με τη συμμετοχή της είναι η προώθηση προς την παγκόσμια αγορά των φρέσκων φρούτων και
λαχανικών που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, η εξωστρέφεια της
παραγωγής και η τόνωση του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας, που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία εν γένει.
Η FRESKON διοργανώνεται για 6η φορά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
εκθέσεις φρούτων και λαχανικών στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεντρώνοντας επιχειρήσεις κάθε μεγέθους
από τον κλάδο των νωπών προϊόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες προβάλουν, μεταξύ άλλων, και τις τελευταίες
καινοτομίες τους.
Η FRESKON έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιο ποιοτικών φρούτων και λαχανικών, την ανάπτυξη του εμπορίου και των
εξαγωγών και τη διεύρυνση συνεργασιών, με στοχευμένο πρόγραμμα Β2Β συναντήσεων, διεθνών συνεδρίων και ομιλιών,
παράλληλων εκδηλώσεων και παρουσιάσεων καινοτόμων προϊόντων. Πλαισιώνεται από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων
όπως το Διεθνές Συνέδριο Μήλου με ομιλητές διεθνούς κύρους, το οποίο θα εστιάσει σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην
παραγωγή και εμπορία του δημοφιλούς φρούτου, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν με μεγάλη εξωστρέφεια και σημαντικές επιδόσεις
στις διεθνείς αγορές. Το 2019 συμμετείχαν στη FRESKON 200 εκθέτες από 17 χώρες, ενώ την επισκέφθηκαν 4.500 εμπορικοί
επισκέπτες από 35 χώρες και περισσότεροι από 150 HostedBuyers. Επιπλέον, στο επίκεντρο της FRESKON θα βρίσκεται και το
FreshConMarket, όπου η παραγωγή συνδέεται με το λιανεμπόριο, δημιουργώντας κατάλληλες προϋποθέσεις άμεσων συμφωνιών.
Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας με ποιοτικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά τα οποία παράγονται στην Κεντρική Μακεδονία,
είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων που προσδιορίζουν την ισχυρή ταυτότητα και φήμη της περιοχής και αποτελούν προϊόντασημαία της Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συμμετοχή της στην FRESKON 2022 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσβλέπει
στη συνεργασία με σημαντικούς οργανισμούς του εξωτερικού και την προσέλκυση εξειδικευμένων επισκεπτών από το Διεθνή χώρο
και την Ελλάδα για την προώθησή των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Για τη συμμετοχή στην Έκθεση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προβεί σε ενοικίαση 1 ειδικά διαμορφωμένου χώρου, με
ειδικής κατασκευής και ιδιαίτερης αισθητικής περίπτερα, τα οποία θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες προβολής των εκθεμάτων της
Περιφέρειας (περισσότερες πληροφορίες για το κόστος και τον παρεχόμενο εξοπλισμό ανά stand 12 τ.μ. μπορείτε να βρείτε στη
δήλωση συμμετοχής)
Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι: Πέμπτη & Παρασκευή 10:00-19:00, Σάββατο 10:00- 17:00 και οι επιχειρήσεις που θα
συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν διασφαλισμένη φυσική παρουσία εκπροσώπησης των προϊόντων τους καθ' όλη τη διάρκεια της
έκθεσης. Τονίζεται ότι η έκθεση δεν θα έχει εμπορικό χαρακτήρα.
Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη:
• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις • Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και
κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ
• Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί
εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των
προϊόντων να μην παραπέμπουν σε άλλη περιφέρεια
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση, όποιοι θα επιθυμούσαν να
προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της Π.Κ.Μ. (σε ξεχωριστό stand 12 τ.μ.), να δηλώσουν συμμετοχή στη
συνημμένη Φόρμα Συμμετοχήςτο συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.grή
dao@pkm.gov.gr.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και
υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα.
Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, 2313330052 κα. Μαρία Ελευθεριάδου.

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου (1-28/2/2022)
απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Διευκρινίσεις Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE) σε εγχώριο τραπεζικό σύστημα για τον τρόπο πληρωμής των εξαγωγέων
Δείτε εδώτοQ&A του CBE
Απέστειλε έγγραφομε θέμα:
- Ελάφρυνση των διαδικασιών εξαγωγής μεγάλης κατηγορίας προϊόντων τροφίμων. Νέο υπουργικό διάταγμα
Δείτε εδώλεπτομέρειες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της Ελλάδας http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +20227948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.grή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr/
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις
οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου 2022
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.grή την ιστοσελίδα του ΒΕΘwww.veth.gov.gr .
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο απέστειλε προς το ΒΕΘ ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα:Νέα μέτρα σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου επιχειρηματιών και φοιτητών στην Ιαπωνία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195,fax: +81-3-3404-5845, e-mail:ecocom-tokyo@mfa.grή την ιστοσελίδα
τουΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
-Ενημέρωση Για Ανάρτηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για το διεθνές τεχνολογικό γεγονός MWC 2022, υπό το πρίσμα των
γεγονότων στην Ουκρανία.
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την αποτίμηση για το διεθνές τεχνολογικό γεγονός MWC 2022, Βαρκελώνη
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
έγγραφο με θέμα: Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr ,
τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΥΠΡΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για μελέτη κι επίβλεψη νοσοκομειακών υποδομών
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Λευκωσία (, www.agora.mfa.gr/cy93 ),email: ecocom-nikosia@mfa.gr
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Kίεβο, απέστειλε:
Έγγραφο Για την Οικονομία της Ουκρανίας κα την Ανάπτυξη των Οικονομικών 7 Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας-Ουκρανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocom-kiev@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
-Μελέτη για τη Διαχείριση Αποβλήτων στη Σερβία
-Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email:ecocom-belgrade@mfa.grή την ιστοσελίδα του ΒΕΘwww.veth.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2017/22.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΙ5Κ46ΜΠ3Ζ-ΠΕΧ)
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 289 ν.
4738/2020 (Α' 207), όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο της από 28/1/22 ΠΝΠ (Α'14), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν.4890/2022 (Α' 23)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2015/17.02.2022 (ΑΔΑ:9Β1Ε46ΜΠ3Ζ-3ΜΑ)
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για τα προσκομιζόμενα, κατά περίπτωση και φορολογία, δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία
που συνυποβάλλονται με τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της
πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού
προσδιορισμού του φόρου.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2016/22.02.2022 (ΑΔΑ:ΩΧ4146ΜΠ3Ζ-ΩΡΣ)
Παροχή οδηγιών σχετικά με την προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας για
το έτος 2022, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Α.1235/2021 «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16
του ν.1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Α.Α.» (Β’ 5083), σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2018/23.02.2022 (ΑΔΑ:6Ω3Β46ΜΠ3Ζ-Σ0Ο)
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την
τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4607/2019 (Α’ 65).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2019/22.02.2022 (ΑΔΑ:9Η1Β46ΜΠ3Ζ-Β1Ψ)
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) που αφορούν τα αποθέματα στη διάθεση
συγκεκριμένου αποκτώντος, τις αλυσιδωτές συναλλαγές, τις προϋποθέσεις απαλλαγής των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών,
καθώς και την κοινοποίηση του Εκτ. Κανονισμού 2018/1912.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2020/24.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΠΝΔ46ΜΠ3Ζ-ΘΩΗ)
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του νόμου 4890/2022 (ΦΕΚ Α’ 23) «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες, φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση
του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (A’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»- Τροποποίηση των
Ε.2114/20.7.2020 και Ε.2125/31.7.2020 εγκυκλίων Διοικητή ΑΑΔΕ- Παροχή οδηγιών.

Διεθνής Εκθέσεις
16η ΕΚΘΕΣΗ SAVEΕNERGY2022
Πόλη: Λευκωσία, Κύπρος
Ημερομηνία: 18-20 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση βιώσιμης ενέργειας
Πληροφορίες: site:https://savenergy.org.cy/email:panastasiou@oeb.org.cyτηλ:+357 22665102
MODEF FAIR BURSA 2022
Πόλη:Προύσα,Τουρκία
Ημερομηνία: 21-26 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Επίπλων
Πληροφορίες: email: info@etee.gr ,chamber@etee.grsite:www.etee.gr
INTERNATIONALTURKEYBUILDFAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη ,Τουρκία
Ημερομηνία:23-26 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κατασκευής κτιρίων
Πληροφορίες:email:thessaloniki@trade.gov.trsite:https://yapifuari.com.tr/Home
FRESH VEGETABLE AND FRUIT, STORAGE, PACKAGING, LOGISTICS & AGRICULTURAL MACHINERY AND
TECHNOLOGIES EXHIBITION
Πόλη:Antalya, Τουρκία
Ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2022 – 02 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Φρέσκα λαχανικά και φρούτα, αποθήκευση,συσκευασία,logistics και αγροτικά μηχανήματα και τεχνολογίες
Πληροφορίες:site:http://www.euroasiainterfresh.com/en/
MARBLE International Natural Stone and Technologies Fair
Πόλη: Ζμίρ Τουρκία
Ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2022 – 02 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση φυσικών λίθων και μηχανημάτων
Πληροφορίες: site:http://marble.izfas.com.tr/e-mail:info@izmirfair.com.trτηλ: 2324971000

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
78

08/03/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ.26953 60606

ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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08/03/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΣΑΚΩΝ
ΣΤΟΜΙΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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08/03/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ SARS-COV-2 ΤΗΛ.26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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8/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΦΑΠΑΞ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΛ.2310381080
14/03/2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 26510 07982

424 ΓΣΝΘ

14/03/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΗΛ.
2695360607
15/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ
ΤΗΛ.
2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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16/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΛ.2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

87

16/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
2695360606

79

84

85

ΓΙΑ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΑΧΕΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
16/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
(
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
)
ΤΗΛ.2310381080
17/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΝΕΟΥ
ΨΗΚΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VRV ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

88

21/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ

83

30/3/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2310381080

80

82

•

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

424 ΓΣΝΘ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μαςwww.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 υπηρεσίασυμβουλευτικής 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.

