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Συμπλήρωση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για
τη Δράση «e-λιανικό»

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπουργείου Οικονομικών μας ενημερώνει ότι κατατέθηκε
το
Σχέδιο
Νόμου
(https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c354399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11605649.pdf , Μέρος Β΄,
Κεφ. Α΄, Άρ.57-70, σελ. 28-52) για τη «Συνεισφορά
Δημοσίου για την Αποπληρωμή Επιχειρηματικών Δανείων
για Δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς
συνέπειες του κορωνοϊού covid-19», προς ψήφιση, στη
Βουλή των Ελλήνων. Το νέο πρόγραμμα αφορά στη
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν
αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού,
δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά
το 2020 συγκριτικά με το 2019. Παρέχει Κρατική επιδότηση
των επιχειρηματικών δανείων, για 8 μήνες, σε ποσοστό έως
90%. Δείτε το Δελτίου Τύπου: Ομιλία του Υπουργού
Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Διαρκή Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Δημοσιεύθηκε η Συμπλήρωση του Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη Δράση «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων
ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση
και
διαχείριση
ηλεκτρονικού
καταστήματος»(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.as
p?id=73&cs= ) του ΕΠΑνΕΚ. Συγκεκριμένα προστέθηκε μια
ερώτηση (Αρ. 27) που αφορά στην επιλεξιμότητα επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τεταρτοβάθμιους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας ΚΑΔ. Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις –
Απαντήσεις εδώ.

Νέο
πρόγραμμα
συνεισφοράς
επιχειρήσεις - Γέφυρα 2

Λειτουργούν τα καταστήματα
Δευτέρα 5 Απριλίου

δημοσίου

λιανεμπορίου

από

Τη λειτουργία των καταστημάτων λιανεμπορίου πλην
πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων, από τη
Δευτέρα 5 Απριλίου με τις μεθόδους click away και click in
shop, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την
πορεία της πανδημίας της λοίμωξης, Covid-19, ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Εντός του καταστήματος θα
επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. με μέγιστο όριο 20
πελάτες κατά περίπτωση. Επίσης, από το Σάββατο 3
Απριλίου και μόνο για τα Σαββατοκύριακα να επιτρέπεται με
τη χρήση του κωδικού 6 η μετακίνηση για προσωπική
άσκηση με όχημα σε υπαίθριο χώρο έως 3 άτομα ή μια
οικογένεια. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις στο σύνδεσμο:
https://www.civilprotection.gr/el/simantikathemata/enimerosi-diapisteymenon-syntakton-apo-tonyfypoyrgo-politikis-prostasias-kai .
Από 1-4-2021 η υποβολή δηλώσεων αναστολής
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Απρίλιο
Από 1/4/2021 και μέχρι την Παρασκευή 9/4/2021 θα
μπορούν να υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής
συμβάσεων εργασίας, που μπορούν να αφορούν είτε όλο
τον μήνα Απρίλιο, είτε μέρος αυτού. Από 10/4/2021 οι
επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν
αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας
τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό
διάστημα από 1/4/2021 έως και 9/4/2021. Υπενθυμίζεται
ότι λόγω του προαναγγελτικού συστήματος δεν
επιτρέπονται οι ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολής
συμβάσεων εργαζομένων για προγενέστερα χρονικά
διαστήματα. Aναλυτικά η ανακοίνωση του υπ. Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων στον σύνδεσμο ΕΔΩ.
Επισυνάπτεται παράρτημα με τους ΚΑΔ.

Παράταση
προθεσμιών
καταστάσεων-απόσυρσης
μηχανών

υποβολής
συγκεντρωτικών
και
αναβάθμισης
ταμειακών

Δ.Τ. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ, 26.03.2021): Με
αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνονται οι προθεσμίες: Ηλεκτρονικής
υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020, μέχρι την
Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021. Διόρθωσης των αποκλίσεων στα
υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μέχρι την Παρασκευή, 18
Ιουνίου 2021. Απόσυρσης και αναβάθμισης των ταμειακών
μηχανών, μέχρι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021.
21 υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ θα μπορούν να
διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ
21 υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ θα μπορούν να
διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ Στόχος η άμεση και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών Δείτε το κοινό
Δελτίο Tύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (29.03.2021) για τις 21 υπηρεσίες του eΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ που θα μπορούν να διεκπεραιώνονται και
μέσω των ΚΕΠ.
Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής
των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020
Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου,
Μαρτίου και Απριλίου 2020. Οι Λεπτομέρειες για το εν λόγω θέμα
περιγράφονται στο Γενικό Έγγραφο του e- ΕΦΚΑ με αριθ. πρωτ.
110410/30.03.2021.
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
και ώρα 6:00.
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 1194Β/ 27.03.2021 η απόφαση με Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Με e-δικαιολογητικά η πληρωμή των
δαπανών του Δημοσίου
(31.03.2021) Με e-δικαιολογητικά πραγματοποιείται πλέον η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών των περισσότερων
φορέων του Δημοσίου. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών, ανέπτυξε και έθεσε σε
λειτουργία τη νέα εφαρμογή «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών» (ΗΔΔ), με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών
πληρωμής των δαπανών των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της. Με τη διαδικασία αυτή, όλα τα
δικαιολογητικά της δαπάνης (τιμολόγια, συμβάσεις, προσφορές κ.λπ.) αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και σε ενιαίο φάκελο για
κάθε δαπάνη ξεχωριστά. Δημιουργείται, δηλαδή, από την κάθε αρμόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία ηλεκτρονικός φάκελος. Εκεί
εισάγονται κι αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή είναι
ψηφιοποιημένα έγγραφα που υπογράφονται ψηφιακά από τον πιστοποιημένο υπάλληλο/χρήστη του συστήματος. Στη συνέχεια, ο
φάκελος υποβάλλεται μέσω του νέου συστήματος ΗΔΔ στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία προς έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή της
συγκεκριμένης δαπάνης, μέσω κατάλληλης διεπαφής που έχει αναπτυχθεί με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.). Με τη λειτουργία του συστήματος επιτυγχάνεται μια σειρά από οφέλη: Επισπεύδονται οι
πληρωμές του Δημοσίου. Αυτοματοποιείται και αναδιοργανώνεται ο τρόπος εργασίας των υπαλλήλων των Οικονομικών Υπηρεσιών
κατά τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών. Ενισχύεται η διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς για κάθε δαπάνη
τηρείται ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Παρέχεται άμεση διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δικαιολογητικά
των δαπανών σε πιστοποιημένους χρήστες του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Σε ετήσια βάση
αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 240.000 φάκελοι δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού, με κάθε φάκελο να περιέχει από 8 έως
14 έγγραφα ή συνδέσμους (links) σε άλλα Πληροφορικά Συστήματα (Διαύγεια, ΕΣΗΔΗΣ) όπου είναι αποθηκευμένα τα έγγραφα.
Σημειώνεται ότι η σταδιακή εφαρμογή της «Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών» έχει ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου
του 2021 και έως τον Ιανουάριο του 2022 αναμένεται να καλύψει το σύνολο των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.
Σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα για τους Επενδυτικούς Αγγέλους
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου (30.03.2021) : Η Ελληνική Πολιτεία, για πρώτη φορά, θεσπίζει φορολογικά
κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.
Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε κ. Γεώργιος Πιτσιλής, υπέγραψαν την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) που
περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου – φυσικού προσώπου ως “Επενδυτικού Αγγέλου”
(Angel Investor). Παράλληλα, του αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυή
επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece. Πιο συγκεκριμένα, με την Απόφαση,
καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο
εισόδημα του “Επενδυτικού Αγγέλου”, η διενέργεια ελέγχων για την διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των
«Επενδυτικών Αγγέλων» και των νεοφυών επιχειρήσεων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ),
όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020. Ο Επενδυτικός Άγγελος έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το
φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκπίπτει
αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Δύναται να
επενδύσει ποσό έως 100.000 € ανά νεοφυή επιχείρηση του Elevate Greece και έως τρεις ανά έτος, δηλ. έως 300.000 € ανά έτος.
Υπενθυμίζεται πως ως Επενδυτικός Άγγελος / «Angel Investor» ορίζεται ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος
Ελλάδος ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece
με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο. O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας υποσχεθήκαμε ότι θα εργαστούμε
σκληρά για να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μια επιχειρηματικά φιλική χώρα, που προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα στις
νεοφυείς επιχειρήσεις και στην υψηλή τεχνολογία. Με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για τους Επενδυτικούς Αγγέλους δίνουμε ένα έμπρακτο
δείγμα αυτής μας της πολιτικής». Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας δήλωσε:
«Για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους στις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του
Elevate Greece. Τα κίνητρα στοχεύουν στην ουσιαστική αλλά και συνολική ανάπτυξη και ενίσχυση του οικοσυστήματος, αφού
αναμένεται να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ».
Κυρ. Μητσοτάκης : «Ελλάδα 2.0» – η επανάσταση που έρχεται από το αύριο για την αλλαγή του υποδείγματος του κράτους και
της οικονομίας
Υπό τον τίτλο «Ελλάδα 2.0», που μαρτυρά τη «νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης υπογράμμισε το πολιτικό στίγμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις στοχεύσεις του, το κοινωνικό του
πρόσημο, αλλά και την οικονομική του εμβέλεια για τις επόμενες δεκαετίες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία
ιστορική, αλλά και «γέφυρα, που θα οδηγήσει την χώρα, όχι μόνο στη μετά covid εποχή, αλλά και στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα».
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει 4 πυλώνες, ήτοι την ψηφιακή μετάβαση για το κράτος, τις επιχειρήσεις
και τους πολίτες, την αύξηση της απασχόλησης και της συνοχής της κοινωνίας με αιχμή την Υγεία και την Παιδεία, την Πράσινη
Οικονομία και την εκτίναξη της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αναλυτικά η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΕΚΕΤΑ ένα νέο εργαλείο διαστασιόλογησης και προσομοίωσης καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης θερμικής ενέργειας σε
σύζευξη με παραγωγή αυτής από ΑΠΕ
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) έχει αναπτύξει ένα νέο εργαλείο διαστασιόλογησης και
προσομοίωσης καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης θερμικής ενέργειας σε σύζευξη με παραγωγή αυτής από ΑΠΕ. Το εν λόγω
υπολογιστικό εργαλείο στοχεύει στον καθορισμό της βέλτιστης εκμετάλλευσης διαθεσίμων ΑΠΕ για την παραγωγή και αποθήκευση
θέρμανσης και ψύξης τόσο στις ενεργοβόρες βιομηχανίες όσο και στα ενεργοβόρα κτίρια. Επισυνάπτεται η περιγραφή του εργαλείου.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για το υπολογιστικό εργαλείο από την πλευρά σας, το ΕΚΕΤΑ βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
περαιτέρω διευκρίνιση. Δρ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Email: n.nikolopoulos@certh.gr , Tηλ: 211 1069506. Αθανάσιος Νεσιάδης Email:
nesiadis@certh.gr , Tηλ: 211 1069527.

Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις
εστίασης
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου (01.04.2021) : Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την
παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης
της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά επιχειρήσεις,
μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις
franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7%
επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός
του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας
]*365*7%. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:
Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
Δ) Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως
συσταθείσες εντός του 2020.
Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στη διεύθυνση www.ependyseis.gr . Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021προκειμένου να μπορέσουν ν ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι
επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και
τα δηλωθέντα έξοδα. Επισημαίνεται ότι Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021. Β) Το
άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο
των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών
που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021. Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α)
είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και
επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης. Λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, ως δράση πανδημίας,
θα εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισυνάπτεται ενημερωτικός πίνακας. Δράση εστίασης Απρίλιος 2021.

42.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας μέσω 8 ανοικτών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ με επιχορήγηση έως και 100%
μισθού και εισφορών
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Στο πλαίσιο των
νέων και βελτιωμένων ενεργητικών απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τα
παρακάτω 8 ανοικτά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 440 εκατ. ευρώ με 42.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας και
επιχορήγηση του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών σε ποσοστό έως και 100%. Πρόκειται για προγράμματα «αμέσου δράσεως»
για την τόνωση της απασχόλησης που μπορεί να λειτουργήσουν ως «γέφυρα» μέχρι την ενεργοποίηση της νέας γενιάς πρωτοβουλιών
που θα τρέξουν με κεφάλαια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης την επόμενη ημέρα της πανδημίας. Ειδικότερα:
- Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες μεικτές
απολαβές τα 830€ για επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά
εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 830€ μηνιαίως.
- Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς
και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση
ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαίως.
- Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με 7.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας &
Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, διάρκειας 12 μηνών. Η μηνιαία επιδότηση ανέρχεται στα
473€ (άνεργοι έως 49 ετών), 568 € (άνεργοι 50+ ετών), 615 € (μακροχρόνια άνεργοι) και 710 € (μακροχρόνια άνεργοι 50+ ετών).
Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις εργασίας σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης,
διάρκειας 15 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαίως.
- Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας Ανέργων έως 29 ετών με 5.000 θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα
μάρκετινγκ, διάρκειας 6 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει καθαρή ημερήσια αποζημίωση 25€ για 6 ώρες έως τα 550€ μηνιαία.
- Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση
ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαία.
- Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Ανέργων 18-30 ετών με 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Αν.
Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση
ίση με το 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).
- Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με
δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους έως τα 800€ μηνιαία. Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.
Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η νέα γενιά ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕΔ περιλαμβάνει
στοχευμένα προγράμματα επιδότησης της εργασίας με αυξημένη επιχορήγηση και πιο απλούς όρους και διαδικασίες, δίνοντας στις
επιχειρήσεις ισχυρά κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την πρόσληψη ανέργων. Η απορροφητικότητά τους έχει
αυξηθεί σημαντικά παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και στόχος μας είναι να επενδύουμε διαρκώς σε νέες και
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές, καθώς αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη της
αγοράς εργασίας την επόμενη μέρα».
Επισυνάπτεται πίνακας των προγραμμάτων.

Επαγγελματικές μεταβάσεις και η δυναμική της επαγγελματικής συμβουλευτικής
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης της ενότητας
«Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο "Επαγγελματικές μεταβάσεις και η δυναμική της επαγγελματικής συμβουλευτικής".
Το κείμενο στοχεύει στην πληροφόρηση του εργατικού δυναμικού και των επαγγελματιών συμβούλων για την έννοια της μετάβασης
στην πορεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα στάδια μιας μετάβασης, στην ψυχολογική της
επίδραση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τη συναισθηματική προσαρμογή. Επιπλέον, αναδεικνύεται η δυναμική της
αφήγησης στην επαγγελματική συμβουλευτική ως διαδικασίας επανασχεδιασμού της σταδιοδρομίας.
Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές μέσω social media
Συγκεκριμένα διαπιστώνονται: Πωλήσεις απομιμητικών αγαθών («μαϊμού» προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές). Αποστολή αγαθών,
μέσω πολλών εταιρειών ταχυμεταφορών, προκειμένου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των προμηθευτών. Συνοδευτικά δελτία των
αποστολών, χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και κυρίως η ταχυδρομική διεύθυνση ή με ελλιπή στοιχεία ή ψευδή
στοιχεία. «ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ» πρόσβασης του καταναλωτή στο λογαριασμό του στη σελίδα στα social media, μετά την ολοκλήρωση
και παραλαβή της παραγγελίας. «ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ» της επικοινωνίας του καταναλωτή με τις προβαλλόμενες στη σελίδα
τηλεφωνικές γραμμές και στις φόρμες επικοινωνίας (συνήθως σε κινητά τηλέφωνα). Παραλαβή αγαθών χωρίς παραστατικά
διακίνησης και εμπορίας. Προκειμένου ο καταναλωτής να προστατευτεί όταν πραγματοποιεί αγορές αγαθών μέσω των σελίδων στα
social media, συστήνεται, πριν από κάθε παραγγελία και πληρωμή να ενημερώνεται για τα κάτωθι: Τα πλήρη στοιχεία του
προμηθευτή: εταιρική επωνυμία, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας (όχι μόνο κινητό), url shop online (αν υφίσταται), email, ταχ.
διεύθυνση, ΑΦΜ και αριθμό ΓΕΜΗ επιχείρησης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος. Τη συνολική τιμή του προϊόντος
(συμπεριλαμβανομένων φόρων, εξόδων αποστολής, κλπ.). Τον τρόπο πληρωμής, αποστολής και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος.
Το δικαίωμα αναιτιολόγητης, αζήμιας υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών, καθώς και την πολιτική
επιστροφής της επιχείρησης . Επιπρόσθετα συστήνονται: Έλεγχος πριν από την πληρωμή ότι ο ιστότοπος παρέχει ασφαλή σύνδεση
για τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων, όπως στοιχείων πιστωτικών καρτών (κλειδαριά στον browser).
Αγνόηση των προσφορών που εμφανίζονται στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Εντοπισμός στο διαδίκτυο τυχόν σχολίων, εμπειριών
ή συστάσεων άλλων καταναλωτών που έχουν κάνει ήδη συναλλαγές με το κατάστημα, έχοντας βεβαίως υπόψη ότι μπορεί να είναι
παραπλανητικές ή κατασκευασμένες,. Λήψη επιβεβαίωση της παραγγελίας. Ισχυρή σύσταση: Μη παραλαβή δεμάτων, όταν η
χρέωση γίνεται με αντικαταβολή, χωρίς τα πλήρη στοιχεία αποστολέα στο συνοδευτικό δελτίο των αποστολών (τα στοιχεία
προβλέπονται στην απόφαση 686/064/10-7-2013 του Προέδρου της ΕΕΤΤ (Β’1700)). Υποβολή καταγγελιών στην τηλ. γραμμή
καταναλωτών 1520 ή μέσω email στις διευθύνσεις 1520@efpolis.gr και dimea.ypanep@mnec.gr ή μέσω της σελίδας της
ΔΙΜΕΑ στο Facebook: @dimea.ypanep.

Τι αλλάζει στις μισθώσεις
Η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή στο
πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τη διαφύλαξη της
δημόσιας υγείας, παρατείνεται για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή
προκύπτει από τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί περί αναστολής δραστηριότητας. (ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ).
Το μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά και καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν μετά τις 7
Νοεμβρίου 2020. Αυτό ορίζει το άρθρο 100, στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας και
ειδικότερα στο μέρος Ζ που αφορά θέματα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη, η παράταση των
επαγγελματικών μισθώσεων, εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από την 14.3.2020 και μετά, και καταλαμβάνει όλες τις
ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν μετά την 7.11.2020 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Η
παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται από τον μισθωτή, εφόσον το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωση του προς τον εκμισθωτή
εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και καθίσταται υποχρεωτική για τον εκμισθωτή. Δικαιούχος παράτασης της
διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης είναι κάθε μισθωτής υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της δήλωσης δεν οφείλει
κανενός είδους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της οικονομικής
δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και
υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης. Η παράταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμόζονται
αναλογικά και στις περιπτώσεις επαγγελματικών υπομισθώσεων, εφόσον η δραστηριότητα του υπομισθωτή έχει ανασταλεί με
κρατική εντολή, ανεξαρτήτως της αναστολής ή μη, της δραστηριότητας του υπεκμισθωτή/μισθωτή. Η έγγραφη δήλωση του
υπομισθωτή που απαιτείται για την παράταση, απευθύνεται προς υπεκμισθωτή και εκμισθωτή και είναι υποχρεωτική για
αμφότερους.
Μείωση κόστους τηλεφωνικών κλήσεων προς την γραμμή καταναλωτή 1520 από τις εταιρείες COSMOTE και VODAFONE
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου (01.04.2021): Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελεί η γραμμή
καταναλωτή 1520 της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
και ενόψει της ανάγκης ενημέρωσης και αυξημένης προστασίας του καταναλωτικού κοινού και των επιχειρήσεων κατά την περίοδο
που ισχύουν τα μέτρα περιορισμού της διασποράς της πανδημίας, οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
COSMOTE και VODAFONE, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
προέβησαν σε μείωση του κόστους κλήσεως των συνδρομητών τους προς την γραμμή καταναλωτή 1520.Ειδικότερα:
Η εταιρεία COSMΟΤΕ, για τις κλήσεις προς τη γραμμή καταναλωτή 1520 που εκκινούν από το σταθερό ή το κινητό δίκτυό της,
εφαρμόζει για το χρονικό διάστημα από 1.2.2021 έως 31.12.2021, την χαμηλότερη ενιαία χρέωση 0,19 € ανά κλήση
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανεξάρτητα από τον χρόνο διάρκειάς της, καταργώντας την χρονοχρέωση.
Η εταιρεία VODAFONE που παρείχε ήδη στους συνδρομητές της που καλούσαν στη γραμμή καταναλωτή 1520, κόστος που δεν
υπερέβαινε αυτό της κλήσης προς συνήθη γεωγραφικό αριθμό σταθερής τηλεφωνίας, προέβη σε περαιτέρω μείωση ως εξής:
0,168 €/λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου σταθερής 5%) για τους συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας, από 12.3.2021.
0,50 €/κλήση (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, από 23.3.2021.

Πρόσκληση συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στην China on-line import fair of food & agro-products 2021 (CIFFA)
H BELT AND ROAD ASSOCIATES MANAGING PARTNER (κ. Γιώργος Φλωράς), Κοκκινάκη 13, 14561 Αθήνα, email:
gfloras@beltandroadassociates.com, tel. +306974910050, www.beltandroadassociates.com με έγγραφό της προς το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι : Στις 24-28 Μαΐου 2021, ο Οργανισμός China Council for the Promotion of International
Trade (CCPIT) Information Center διοργανώνει μια online Β2Β έκθεση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων με σκοπό να φέρει σε
επαφή τους Κινέζους εισαγωγείς με τους εξαγωγείς από διάφορες χώρες του κόσμου. Η online Έκθεση περιλαμβάνει B2B
συναντήσεις με Κινέζους εισαγωγείς κατά τη διάρκεια των 5 ημερών της εκδήλωσης. Ο διοργανωτής της online ‘Εκθεσης αποτελεί
εγγύηση για την επιτυχία αυτής, καθώς είναι ο Εθνικός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων της Κίνας, το CCPIT. Το
ανάλογο του Enterprise Greece στην Ελλάδα, με σημαντικές διαφορές όμως καθώς έχει δικτύωση με γραφεία σε όλη την Κίνα. Ο
διοργανωτής, το CCPIT Information Center, είναι επίσης Υποστηρικτής του INVEST IN GREECE 2021 FORUM. Greece. The Hub in
the Southeastern Mediterranean. Entry into the European Union που θα διεξαχθεί στις 22 Απριλίου 2021 online, υποστηρίζοντας
θερμά την προσέλκυση Κινέζικων επενδύσεων στην Ελλάδα. Η οικονομία της Κίνας αυξήθηκε κατά 2,3% το 2020 και ήταν η μόνη
σημαντική οικονομία στον κόσμο που σημείωσε θετική ανάπτυξη το 2020. Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 αναμένεται να
ξεπεράσει το 6%. Κάθε χρόνο, η Κίνα εισάγει μεγάλο αριθμό γαλακτοκομικών προϊόντων, θαλασσινών προϊόντων, κρέατος,
φρούτων, ξηρών καρπών, κρασιού κ.λπ. από περισσότερες από 180 χώρες και περιοχές. Η συνολική αξία των εισαγόμενων
τροφίμων της Κίνας το 2019 αυξήθηκε κατά 36 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξη το 9,2%. Τα προϊόντα που
θα εκτεθούν στην CIFFA είναι τα ακόλουθα: •Σιτηρά, λαχανικά και φρούτα, •Κρέας και θαλασσινά (φρέσκα / κατεψυγμένα),•Γάλα και
γαλακτοκομικά προϊόντα,•Κρασί και ποτά, •Σνακ φαγητού ,•Υγιεινή διατροφή,•Βρώσιμο λάδι,•Άλλα συναφή προϊόντα. Τα οφέλη
συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στην CIFFA 2021 είναι πολλά.
1. Τα εκθέματα θα προωθηθούν εκτενώς μέσω του www.tradeinvest.en του CCPIT και άλλων κοινωνικών μέσων για 12 μήνες
(πέραν της εκδήλωσης).
2. Διαδικτυακή εκπαίδευση σχετικά με συμβουλές ένταξης στην κινεζική αγορά
3. Διασφάλιση Κινέζων επισκεπτών στο εικονικό «περίπτερο»
4. Άμεση επαφή με στοχευμένους Κινέζους αγοραστές
5. Οι προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις μέσω διαδικτύου, διευκολύνουν τη δυνατότητα δικτύωσης ένας προς έναν
6. Υποστήριξη στα αγγλικά
7. Οικονομικά αποδοτική
8. Δεν απαιτείται επαγγελματικό ταξίδι ή απομόνωση καραντίνας
9. Υποστήριξη προώθησης για την έκθεση
10. Παρουσίαση των ανταγωνιστικών προϊόντων των παραγωγών στην Κίνα
11. Επεκτείνουν την παρουσία τους στην αγορά και δημιουργούν μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές συμφωνίες στην κινεζική αγορά
Το China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) https://en.ccpit.org/ ιδρύθηκε από την Κυβέρνηση της Κίνας το
1952 και είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός προώθησης του εξωτερικού εμπορίου και των επενδύσεων στην Κίνα, με πάνω από 1.000
υποκαταστήματα σε όλη την Κίνα, 38 γραφεία αντιπροσωπειών στο εξωτερικό και περισσότερες από 200.000 εταιρείες μέλη. Το
CCPIT συμμετέχει επίσης στην World Expo εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης και υποστηρίζει την China International Import Expo
(CIIE) και την China International Fair for Trade in Services (CIFTIS). Το CCPIT Information Center, θυγατρικός οργανισμός του
CCPIT, ειδικεύεται στο διεθνές εμπόριο και τις επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και πραγματοποιεί ετησίως άνω των 800.000
επαφές ανάμεσα σε Κινέζικες και αλλοδαπές επιχειρήσεις. Προθεσμία εγγραφής: 7 Μαΐου 2021. Κόστος περιπτέρου: • εγγραφή
μετά την 7η Μαΐου 1.200 USD. • εγγραφή πριν την 7η Μαΐου 1.000 USD. Για εγγραφές οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να
επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές και ειδικά με την υπεύθυνη της Ευρωπαικής αγοράς κ. Lisa Wang, Project Manager China
Council for the Promotion of Int'l Trade, CCPIT Information Center, wangxicui@ccpit.org , Tel: +86 10 82217954.
Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για πλαστικές σακούλες απορριμμάτων μιας χρήσης από 100%
ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο
Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων η Διεύθυνση
Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή έχει εκπονήσει σχέδιο ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για πλαστικές σακούλες απορριμμάτων μίας
χρήσης από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο. Οι παραπάνω ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr , στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" προς
δημόσια διαβούλευση με μοναδικό κωδικό 21DIAB000016171. Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις
επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 31-03-2021 μέχρι τις 20-04-2021 στον ειδικό χώρο που υπάρχει στις
"Διαβουλεύσεις" στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά σε
αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις.
ΟΑΕΔ-Δελτίο Τύπου (26.03.2021): Ανάρτηση οριστικών πινάκων για το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
στο ψηφιακό μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών
Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, οι οριστικοί πίνακες των ωφελούμενων και αποκλειόμενων ανέργων του
προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr. Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης
Νο2/2021. Ο πίνακας ωφελουμένων ανά Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) περιλαμβάνει τους ωφελούμενους
εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων, που θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία 6 μηνών σε επιχειρήσεις με μηνιαία καθαρή
αποζημίωση 550 ευρώ (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες). Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: http://www.oaed.gr//programma-apokteses-epangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton
Συγκεκριμένα
η
διαδρομή είναι: www.oaed.gr - Προγράμματα ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων - Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών - Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων / Προσωρινός Πίνακας
Αποκλειομένων Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα
καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας). Οι
ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για
επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από τον ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

ΟΑΕΔ- Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η 2μηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Μάρτιο
ΟΑΕΔ- Δελτίο Τύπου (31.03.2021): Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη
για τα νέα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας, ο Οργανισμός ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η καταβολή της παράτασης των
επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Μάρτιο, θα υλοποιηθεί ως εξής: Μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, που αναμένεται εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος, η καταβολή της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας,
της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων θα ολοκληρωθεί αυτόματα, με κατάθεση
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια των δικαιούχων και δεν υφίσταται κανένας λόγος
προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:
• Τακτική επιδότηση ανεργίας – έως 798,5 € (έως 399,25 € μηνιαίως), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος
• Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 798,5 € (έως 399,25 € μηνιαίως)
• Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 € (έως 200 € μηνιαίως).
Η καταβολή του πρώτου μήνα της παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου και η καταβολή του δεύτερου μήνα της παράτασης
θα ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την
καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν
έχουν επωφεληθεί από παρατάσεις της ίδιας επιδότησης. Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της
παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό, με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.
ΟΑΕΔ – Δελτίο Τύπου ( 28.03.2021): Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ με 100% κάλυψη από τον ΟΑΕΔ
Αύριο, Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο νέο
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων έως 29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό
μάρκετινγκ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει στις 19 Απριλίου. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550
ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
επαγγελματικό κίνδυνο. Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και δεν υπάρχει
δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος. Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ, καθώς και σε επιχειρήσεις
που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου,
στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής
μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο
επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα
με το προσωπικό τους, ως εξής:
Επιχειρήσεις με Προσωπικό
Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
0 άτομα
1
1-3 άτομα
2
4-9 άτομα
3
10-19 άτομα
4
20-30 άτομα
6
31-50 άτομα
10
άνω των 50 ατόμων
25% του απασχολούμενου προσωπικού
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ιστότοπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους. Οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά ΚΠΑ2
έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις
(έως 30%) θα τεθούν σε αναμονή και θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη
εργοδότη στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/-/programma-apoktesesepangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton
Υποβολή Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο του
προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» 2020-2021
έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας
«NΟΗΣΙΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί τον
εκπαιδευτικό Φορέα υλοποίησης του προγράμματος
«Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του
έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” μέσω του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το πρόγραμμα κατόπιν
αξιολόγησης επιχορηγεί τις προτάσεις των 406 ΕΠΑΛ της
χώρας, που αφορούν υλοποίηση Projects τύπου STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts, Μathematics).
ΕΔΩ θα δείτε το δελτίο τύπου. .Το σύνολο των ΕΠΑΛ της
χώρας μπορούν να καταθέσουν ως και την Δευτέρα 5
Απριλίου 2021 το δικό τους εκπαιδευτικό Σχέδιο Δράσης
με σκοπό να λάβουν άμεσα την σχετική επιχορήγηση για
την υλοποίηση των δράσεων τους. Περισσότερες
πληροφορίες: Email: mnae@noesis.edu.gr ,Website:
https://mnae.noesis.edu.gr , Τηλ: 2312315330.

Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Apache Kafka για Μηχανικούς»
Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης,
ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η πλατφόρμα Ε.Π.Τ.Α. υλοποιεί
πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο: « Apache Kafka για Μηχανικούς ».
Αυτή η εκπαίδευση παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να
χρησιμοποιήσετε Apache Kafka στην παραγωγή και να οικοδομήσετε
ισχυρές και αποδοτικές εφαρμογές. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
προβλέπεται εκπαίδευση 120 ωρών, σε χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη
εκπαίδευση,
χωρίς
υποχρεωτική
παρακολούθηση.
Ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης, πρακτική και εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές
ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους
επαγγελματίες και επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε
βάθος κατανόηση Apache Kafka και της εφαρμογής του στην
παραγωγική διαδικασία. Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την
αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από
τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr/courses/apache-kafka/ .Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να
επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ.
επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες
9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr .

Open Day Visa Innovation Program - The growth platform for Fintechs starts in
SEE, 6 Απριλίου 2021
Το Visa Innovation Program είναι μια συνεργατική πλατφόρμα που συγκεντρώνει το
ελληνικό οικοσύστημα των Τεχνολογιών στον Χρηματοοικονομικό Τομέα (fintech), τη
Visa και τους συνεργάτες της για τη δημιουργία νέων λύσεων ψηφιακών πληρωμών
σε τομείς της οικονομίας. Η Crowdpolicy διοργανώνει μια ανοιχτή ημερίδα
ενημέρωσης σχετικά με τον 3ο κύκλο του Προγράμματος Visa Innovation Program
SEE στις 6 Απριλίου 2021- ώρα 17:00 ανοιχτή για όλες τις εταιρείες startups που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δηλώνοντας συμμετοχή, αλλά και
σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Το πρόγραμμα στοχεύει σε μεγάλες και μικρού
μεγέθους fintech και startup εταιρείες με ολοκληρωμένη ή ημι-λειτουργική λύση που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς με προτεραιότητα τέσσερις θεματικές
περιοχές που αφορούν ενδυνάμωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νέες ροές
πληρωμών, νέες εμπειρίες πληρωμών και έξυπνες πόλεις. Το πρόγραμμα θα
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν μια ανθρωποκεντρική
σχεδιαστική προσέγγιση και θα αξιοποιήσουν τη μέθοδο της συνδημιουργίας, καθώς
και τη μέθοδο ανοιχτής καινοτομίας σε μια προσπάθεια να προσαρμόσουν τις
υφιστάμενες λύσεις τους σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις της
αγοράς. Οι εγγραφές για την ημερίδα γίνονται ΕΔΩ.
Ημερίδα «Επενδύσεις και Χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα»
Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων φιλοξενούν τη
διαδικτυακή ημερίδα «Επενδύσεις και Χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα»
τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 στις 10.30 π.μ.. Η πανδημία έπνιξε τις αναδυόμενες
ελπίδες για ανάκαμψη της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Οι σημαντικές
απώλειες εσόδων και η αύξηση της αβεβαιότητας έχουν μειώσει τα επενδυτικά
σχέδια. Στην ημερίδα θα συζητηθούν οι μελλοντικές προκλήσεις, οι επενδυτικές
ανάγκες και προτεραιότητες με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση και την πράσινη
ανάκαμψη. Επίσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για την Έρευνα
Επενδύσεων για το 2020, ακολουθούμενη από παρουσίαση από την Κεντρική
Τράπεζα σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Η εγγραφή θα είναι
ανοιχτή έως τις 11 Απριλίου 2021. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η γλώσσα του
σεμιναρίου θα είναι η αγγλική. Στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης https://webeur.cvent.com/event/7c9c07cb-cca3-42ed-a436-1dcf7940670e/summary θα βρείτε
το πρόγραμμα και τον σύνδεσμο των εγγραφών.
Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 12 Απριλίου
2021
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες
Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated
Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II»,
πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης (δίπλα
στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου) τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 από τις 08:00
π.μ. έως 14:00 μ.μ., ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. Η δράση εθελοντικής
αιμοδοσίας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος». Τη δράση υποστηρίζουν η Μητροπολιτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Η εθελοντική
αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο
Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων κανόνων για τη διασφάλιση της
ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές
αιμοδότες παρακαλούνται να καλέσουν στο τηλέφωνο 2310250160 (καθημερινά
09:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.) για τον προγραμματισμό ραντεβού, προκειμένου να
αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταυτόχρονη παρουσία. Επιπλέον, παρακαλούνται
για την υπόδειξη της ταυτότητας και του ΑΜΚΑ κατά την προσέλευσή τους.
ΟΕΕ-σεμινάρια αναγκαίας εκπαίδευσης Απριλίου
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ανακοίνωσε τα σεμινάρια της
αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2021 για τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα είναι τα :
- «Φορολογικές Διαδικασίες- Φορολογικό Ποινολόγιο», Πέμπτη 1 Απριλίου 2021,
- «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας», Πέμπτη 22 Απριλίου 2021,
- «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ν. 4557/2018», Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
Υπενθυμίζεται ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους
τρόπους:
-Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (live streaming) την ημέρα και ώρα
διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
- Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
του ΟΕΕ. Ιστοσελίδα ΟΕΕ: https://oe-e.gr/ .

Ψηφιακές Εκθέσεις Συσκευασίας και
Πλαστικών-Syskevasia & Plastica, 31/503/06/2021
Οι σημαντικότερες Εκθέσεις στον χώρο της
Συσκευασίας
και
των
Πλαστικών
,Syskevasia & Plastica, μετά από τόσα
χρόνια ανοδικής πορείας και επιτυχιών
αποκτούν ψηφιακή μορφή και είναι έτοιμες
να υποδεχτούν εκθέτες και επισκέπτες από
όλη την Ελλάδα σε ένα ασφαλές, σύγχρονο
και ψηφιακό περιβάλλον στις 31/503/06/2021
μέσω
των
πλατφόρμων
www.virtualsyskevasia.gr
www.virtualplastica.gr . Ταυτόχρονα με τις
ψηφιακές εκθέσεις θα πραγματοποιούνται
online events (ομιλίες, ημερίδες κτλ) από
φορείς και εκθέτες με επίκαιρα θέματα
δίνοντας την ευκαιρία στους ομιλητές να
παρουσιάσουν σύγχρονες και καινοτόμες
ιδέες γύρω από την Συσκευασία και τα
Πλαστικά. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει στην
ιστοσελίδα των εκθέσεων. Περισσότερες
πληροφορίες: κα. Λουκία Πετροπούλου Υποδιευθύντρια/Assistant Manager/ BSc
Marketing, Τηλ: 210/8056205, 207, email:
info3ek@otenet.gr .
ALUEXPO - 7η Διεθνής Έκθεση
Τεχνολογίας,
Μηχανημάτων
και
Προϊόντων
Αλουμινίου,
14-16
Οκτωβρίου 2021
Στην 7η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας,
Μηχανημάτων και Προϊόντων Αλουμινίου –
ALUEXPO που θα πραγματοποιηθεί από
τις 14 έως 16 Οκτωβρίου 2021 στο Istanbul
Expo Center της Κωνσταντινούπολης –
Τουρκία,
κορυφαίοι τοπικοί παραγωγοί
αλουμινίου
και παγκόσμιες
εταιρείες
προμηθευτών
θα
παρουσιάσουν
τα
προϊόντα και τις τεχνολογίες τους στους
επισκέπτες. Τεχνολογίες τήξης, χύτευσης,
θερμικής
επεξεργασίας
και
επαναθέρμανσης, Μηχανές και εξοπλισμός
χύτευσης, Πυρίμαχα υλικά και μονωτικά
υλικά, Τεχνολογίες έλασης, Τεχνολογίες
εξώθησης και σύρματος, Τεχνολογίες
δοκιμών,
μετρήσεων
και
ελέγχου,
διεργασίες απορριμμάτων, τεχνολογίες
ανακύκλωσης θα είναι κάποια από τα
εκθέματα. Ταυτόχρονα, θα διεξαχθεί και το
10ο Διεθνές Συμπόσιο Αλουμινίου από την
Τουρκική Ένωση Βιομηχάνων Αλουμινίου
(TALSAD), το Ερευνητικό Κέντρο TUBITAK
Marmara και το Κέντρο Εκπαίδευσης
Μηχανικών Μεταλλουργικών και Υλικών
METEM-UCTEA στις 14-15 Οκτωβρίου
2021. Το 10ο Διεθνές Συμπόσιο Αλουμινίου
στοχεύει να φέρει κοντά τον κλάδο του
αλουμινίου και τους ακαδημαϊκούς στην ίδια
πλατφόρμα και να μοιραστεί επιστημονικές
και
τεχνολογικές
εξελίξεις
που
θα
διαμορφώσουν τη βιομηχανία σε ένα
διεθνές περιβάλλον σε όλες τις διαστάσεις
της. Ο στόχος αυτού του συμποσίου είναι
να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις
πρόσφατες εξελίξεις και να παρέχει ένα
όραμα για το μέλλον του τομέα αλουμινίου
της Τουρκίας. Πληροφορίες και εγγραφές
στις
ιστοσελίδες:
https://aluexpo.com/concurrent-congresses/
, https://aluexpo.com/home-en/ ,E-Mail:
makyuz@ankiros.com,Τηλ
+903124396792.

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με
θέμα:
- «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – 30 χρόνια Οικονομικής
Ζώνης MERCOSUR – Εξασθένιση του ρόλου της Γερμανίας και
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως εμπορικού εταίρου της Νότιας
Αμερικής»
- «Αύξηση των Δεικτών Επιχειρηματικού Κλίματος και των
Εξαγωγών – Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών»
- «Επισκόπηση Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας
αναφορικά με τις συνέπειες της πανδημίας στη γερμανική
οικονομία κατά το 2020»
- «Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και
Ενέργειας – Συνομοσπονδία Γερμανικών Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (DIHK) - Ημέρες Εξωτερικού
Εμπορίου (19-23 Απριλίου 2021)»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocomberlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την μηνιαία
Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην
Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του Μαρτίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο,
e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ:
0038 733 560551 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε
Ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές
ειδήσεις για το Ισραήλ, μηνός Μαρτίου
2021. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocomtelaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε
- έγγραφο με θέμα: «Η επίδραση των οικονομικών εξελίξεων
στην Τουρκία στην ισπανική BBVA»
- έγγραφο με θέμα: «Ενημερωτικό Σημείωμα για τις εξελίξεις
στον Τραπεζικό Τομέα στην Ισπανία Γενικά»
- έγγραφο με θέμα: «Έκθεση τεχνολογίας τροφίμων FOOD FOR
FUTURE, Μπιλμπάο, 15-17 Ιουνίου 2021»
- ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων
στην Ισπανία, Μάρτιος 2021
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 .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγγραφο με
τίτλο " Εξωτερικό εμπόριο του Βελγίου 2020" . 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 .
Ενημέρωση από το Γενικό Προξενείο της Σερβίας
στη Θεσσαλονίκη
Το Γενικό Προξενείο της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη
απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκη
ένα ενημερωτικό δελτίο «RAS Agri Food 2021, Rasagrifood-brochure.pdf)» του Οργανισμού Ανάπτυξης της
Σερβίας RAS και ενημερωτικό υλικό για επενδύσεις στη
Σερβία «RAS Invest in Sebia.prezent.pdf, Why-Invest2021)» .Ο Οργανισμός Ανάπτυξης της Σερβίας (RAS)
είναι αφιερωμένος στην οικοδόμηση μιας ισχυρής,
βιώσιμης και σύγχρονης οικονομίας στη Δημοκρατία της
Σερβίας.Είναι
ένας
κυβερνητικός
οργανισμός
αφιερωμένος στη διευκόλυνση και την εφαρμογή άμεσων
επενδύσεων, την προώθηση και την αύξηση των
εξαγωγών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
σερβικής οικονομίας, καθώς και της φήμης, και της
οικονομικής
και
περιφερειακής
ανάπτυξη
της
Δημοκρατίας της Σερβίας.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία
για τον μήνα Μάρτιο 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Χάγη
(www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΙΣΡΑΗΛ

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ενημερωτικό
σημείωμα για τον αγροδιατροφικό τομέα στη Βόρεια
Μακεδονία, με πληροφορίες για την ανάπτυξη του τομέα στην
εγχώρια αγορά, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρονται,
τόσο από πλευράς επενδύσεων, όσο και διείσδυσης των
βρώσιμων αγροτικών προϊόντων, αλλά και γεωργικών
εργαλείων-μηχανημάτων, σπόρων, φυτωρίων κ.λπ., στην
τοπική αγορά..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα
Σκόπια:
www.agora.mfa.gr
,e-mail:
ecocomskopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Ζητήσεις συνεργασίας από την Ινδία
- Η εξαγωγική εταιρία Skanda Exports που ασχολείται αποκλειστικά με
βιολογικά, φυσικά, καθαρά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα
ευρείας ποικιλίας που κατασκευάζονται και μεταποιούνται στην Ινδία
όπως κοσμήματα, κέντημα, είδη ένδυσης , διακόσμηση σπιτιού κ.α.
(έτος ίδρυσης: 2020, διεύθυνση: 35-C/ Saraswati, 20 Fofalwadi,
Bhuleshwar, Mumbai- 400002, Τηλ: +91-7975311512 (WhatsApp) /
+91-8291620715 (Enquiry) / +91-9819828991 (Sales Department),
ιστότοπος:
https://www.skandaexports.com/about-us/
,Email:
skandaexportsint@gmail.com ) με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ
εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις.
- Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα με έγγραφο που απέστειλε στο
ΒΕΘ μας ενημερώνει ότι η εταιρία Bharat Heavy Electricals Ltd
(BHEL) αναζητεί προμηθευτές για να δώσουν προσφορές για τα
προϊόντα που βρίσκονται ΕΔΩ και ΕΔΩ. Περισσότερες πληροφορίες:
Tηλ: +30 2107216227, 2107216481, E-mail: mkt.athens@mea.gov.in .
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06/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΧΩΡΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΑΝΕΞ.
ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ. 2510461241

XX ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

266

09/04/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΛ. 2313318410

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

263

09/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΤΗΛ.
2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

264

09/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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12/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ)
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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19/04/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.
2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
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20/04/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑ ΣΕ 14
ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΛ. 2108916233

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

251

23/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΛΛΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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26/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ) ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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27/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΤΗΛ. 2310381080

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ

424 ΓΣΝΘ
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04/05/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ)
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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04/05/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ

256

05/05/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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10/05/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

265

11/05/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛ. 2108705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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12/05/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ)
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ




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

