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Μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα
απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω
Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης των επιχειρήσεων
για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω του
Προγράμματος Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω, η
Διοίκηση αποφάσισε την αναστολή της υποβολής νέων
αιτήσεων από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, μέχρι
σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 14.500 αιτήσεις
για τις 8.300 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας του
προγράμματος που ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου και επιχορηγεί
επιχειρήσεις με το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών
εισφορών (έως τα 750 € μηνιαία) για 12 μήνες, με
δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 9 μήνες ή 12 μήνες για
τους μακροχρόνια ανέργους. Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί επιπλέον τα
παρακάτω 6 ανοικτά προγράμματα 35.600 νέων θέσεων
εργασίας με ποσοστά επιχορήγησης για την πρόσληψη
ανέργων που κυμαίνονται από το 60% έως το 90% του
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους:
1.
Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά
Εργασίας 9.200 νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες μεικτές
απολαβές τα 830€ για επιδοτούμενους ανέργους που
αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε
«επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση
ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 830 € μηνιαία.
2.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων
55-67 ετών 8.500 νέων θέσεων 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 με ανώτατο όριο τα 750 € μηνιαία.
3.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών
8.000 νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα, διάρκειας 12 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75%
του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με
ανώτατο όριο τα 750 € μηνιαία.
4.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων
έως 39 ετών σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης 5.200 νέων
θέσεων εργασίας διάρκειας 15 μηνών σε επιχειρήσεις με
κύρια δραστηριότητα σε: 1) Ενέργεια, 2) Βιοεπιστήμες και
Υγεία – Φάρμακα, 3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη –
Κλιματική Αλλαγή, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές
και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 5) Επιστημονική Έρευνα και
Ανάπτυξη, 6) Μεταποίηση – Βιομηχανία, 7) Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 8) Υλικά – Κατασκευές και
9) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics). Η
επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 800 € μηνιαία.
5.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων
22-29 ετών 3.500 νέων θέσεων εργασίας 3.500 σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 10 μηνών. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 € μηνιαία.
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6.
Πρόγραμμα
Απασχόλησης
Ανέργων
από
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 1.200 νέων θέσεων εργασίας
σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και
επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12
μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 800 €
μηνιαία.
Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω προγράμματα, έχουν
απλουστευτεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν
επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και
πληρωμής, και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις απασχόλησης
μετά το τέλος της επιχορήγησης.
Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό
τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata .

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων
θέσεων εργασίας.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4261Β/30.09.2020 η απόφαση
αριθμ.οικ. 39539/996.30.09.2020 «Ανοιχτό πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας». Σκοπός
του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων
θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του συνόλου των
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι
(6) μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται
από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των
υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημερομηνία δημοσίευσης
του ν. 4726/2020 (Α' 181). Η ημερομηνία έναρξης ισχύος
του προγράμματος είναι η 1-10-2020 και ισχύει μέχρι
εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Δείτε
την απόφαση Δημοσιευμένη στο ΦΕΚ.

Α. 1214 /24-09-2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων
επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον
μήνα Σεπτέμβριο 2020»
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4181Β/28.09.2020 η απόφαση
Α.1214/2020 του Υπ.Οικονομικών με την οποία
προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων
που δικαιούνται την απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον
μήνα Σεπτέμβριο 2020. Δείτε την απόφαση δημοσιευμένη
σε
ΦΕΚ
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/a1214fek.pdf

Α. 1213 /24-09-2020: Προσδιορισμός πληττόμενων
επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του
συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4180Β/28.09.2020 η απόφαση
Α.1213 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την
προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα
Σεπτέμβριο 2020». Δείτε την απόφαση δημοσιευμένη στο
ΦΕΚ
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/a1213.pdf.

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου
Σταϊκούρα –Παράταση για την προθεσμία υποβολής
αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών (30.09.2020): «Η
Κυβέρνηση παρατείνει, για 1 μήνα, έως και το Σάββατο 31
Οκτωβρίου 2020, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο
πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ (http://www.keyd.gov.gr/covid19gefyra/) , το οποίο παρέχει στήριξη σε δανειολήπτες που
πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού και
έχουν δάνεια με υποθήκη στην Α΄ κατοικία. Πρόγραμμα που
αφορά τη στήριξη με κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης
δανείου σε ποσοστό έως 90% και για χρονικό διάστημα 9
μηνών. Πρόγραμμα το οποίο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία, πέτυχε! Συγκεκριμένα, μέσα σε 58 ημέρες, δηλαδή
από 3 Αυγούστου μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, υποβλήθηκαν
131.155 αιτήσεις. Στο αντίστοιχο πρόγραμμα της
προηγούμενης Κυβέρνησης, μέσα σε 13 μήνες,
υποβλήθηκαν περίπου 7.000 αιτήσεις. Συγκρίνοντας τα 2
προγράμματα, διαπιστώνεται ότι στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ
υποβλήθηκαν 18 φορές περισσότερες αιτήσεις, στο 1/6 του
χρόνου. Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει συνεχώς
μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν, έγκαιρα και αποτελεσματικά, οι
οικονομικές δυσχέρειες που προκύπτουν είτε από την
υγειονομική κρίση του Covid-19, είτε από τα πρωτοφανή και
ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν πλήξει αρκετούς
Νομούς στην Ελληνική Επικράτεια».

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή
προτάσεων για την επιλογή των EDIHs
Με σχετικό έγγραφο εκ μέρους της Διεύθυνσης Ψηφιακής
Στρατηγικής γνωστοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης , ότι έχει παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία
για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή των
«Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European
Digital Innovation Hubs – EDIHs ) μέχρι την 10η Οκτωβρίου
2020 και ώρα 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Σχετικό Δελτίο
Τύπου έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης
Διαδικασιών
https://www.secdigital.gov.gr/paratasi-tiskataliktikis-imeromini/

OEE DigiTalks 2020 - 2021 | Ταμείο Ανάκαμψης:
Αξιοποίηση κονδυλίων & νέο παραγωγικό μοντέλο
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας – Διαδικτυακή
συζήτηση με θέμα: Ταμείο Ανάκαμψης: Αξιοποίηση κονδυλίων
και νέο παραγωγικό μοντέλο . Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020 και
ώρα 17:00. Τη συζήτηση θα μεταδώσει ζωντανά το κανάλι του
ΟΕΕΕ στο You Tube και μέσω της σελίδας του ΟΕΕ στο
Facebook.

Οδηγός ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με τη
δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στο Κοινό
Δασμολόγιο της Ε.Ε.
Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. και Δασμολογική κατάταξη
εμπορευμάτων. Οδηγός για τους τελωνειακούς υπαλλήλους,
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δείτε τον οδηγό στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/sites/default/files/202009/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%20%CE
%94%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9
F%CE%93%CE%99%CE%9F%20%CE%95%CE%95_0.pdf .

Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η 2μηνη
παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ (29.09.2020): Στο
πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη της
αγοράς εργασίας και την άμεση και αποτελεσματική
ανακούφιση των ανέργων, αποφασίστηκε η δίμηνη παράταση
καταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης
μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας
αυτοαπασχολουμένων, σε όσους επιδοτούμενους ανέργους
έληξε η επιδότησή τους εντός του Ιουνίου, του Ιουλίου και του
Αυγούστου
του
2020,
σύμφωνα
με την
Κ.Υ.Α.
37453/963/2020 (ΦΕΚ B’ 4172/28.09.2020). Η καταβολή θα
ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης του
ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν απαιτείται
καμία ενέργεια, όπως αίτηση, προσκόμιση δικαιολογητικών,
κ.λπ. και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης
στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Όσον αφορά
σε ποιους και πότε θα καταβληθεί η παράταση επιδόματος:
•
Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός
του Ιουνίου ή του Ιουλίου, η εφάπαξ καταβολή του ποσού που
αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση θα ξεκινήσει από την
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στο αμέσως
επόμενο διάστημα που ακολουθεί.
•
Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός
του Αυγούστου, η καταβολή του πρώτου επιπλέον μήνα
επιδότησης θα ξεκινήσει από την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου
και θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα που
ακολουθεί, ενώ ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα
καταβληθεί εντός του Οκτωβρίου.
Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς
εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους από τον
ΟΑΕΔ.

Έκδοση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αποβλήτων»
Εκδόθηκαν Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης
Αποβλήτων» http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=66&cs= του ΕΠΑνΕΚ.
Δείτε
τις
Συχνές
Ερωτήσεις
Απαντήσεις
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200924_syxnes_erwthseis_perivallontikes_ypod.pdf
.
(Πηγή:
www.antagonistikotita.gr ).

Σε λειτουργία η υποβολή ενστάσεων στο myBusiness
Support

Έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για όλες τις
επιχειρήσεις

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου (25.09.2020) της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων: Σε λειτουργία τέθηκε στην
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
myBusiness Support, η εφαρμογή για τη διαχείριση των
ενστάσεων (αιτημάτων επανεξέτασης) για:
• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1
• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2
• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:
• Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα
επανεξέτασης μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την
επόμενη ημέρα παραλαβής της ενημέρωσης.
• Τα σχετικά ενημερωτικά e-mail θα σταλούν σε όλες τις
επιχειρήσεις εντός της επόμενης εβδομάδας.
• Ειδικά, οι επιχειρήσεις, που έλαβαν σχετική ειδοποίηση
μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να
υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε 10 εργάσιμες
ημέρες από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας των
αιτημάτων επανεξέτασης.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών
(01.10.2020) : Ξεκίνησε πιλοτικά από 1η/10/2020, η ψηφιακή
διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων –
myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που
εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και μετά.
Με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ.
Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ.
Γιώργου Πιτσιλή για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας
myDATA, ελήφθη υπόψη ο βαθμός ετοιμότητας των
επιχειρήσεων εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Στο
πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι:
Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν
τα παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου
(Οκτώβριος
–
Δεκέμβριος).
Η
υποχρέωση
διαβίβασης των παραστατικών εσόδων όλου του
2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα
λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω
παρόχου για το έτος αυτό.
Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στο
myDATA καθίσταται υποχρεωτική από την
1η/1/2021.Αναλυτικότερα 1η/10/2020 μέσω της
διεύθυνσης mydata.aade.gov.gr:
Μπορεί να γίνει εγγραφή στην ειδική διεπαφή της
ΑΑΔΕ
(myDATA
RESTAPI)
για
διαβίβαση
παραστατικών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης
επιχειρήσεων (εμπορικά /λογιστικά, ERP).
Είναι διαθέσιμη η ειδική φόρμα για καταχώρηση
παραστατικών για επιχειρήσεις με μικρό τζίρο ή
μικρό πλήθος παραστατικών. Εντός του Νοεμβρίου,
οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητα μέσα
από την πλατφόρμα myDATA να εκδίδουν τα
τιμολόγιά τους και να λαμβάνουν αντίγραφά τους σε
ψηφιακή μορφή.
Από τη Δευτέρα 5/10/2020 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Φορολογουμένων (ΚΕΦ, τηλ.: 213.1621000) θα λειτουργεί και
ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποδοχής ερωτημάτων για
την πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA.
Καλούμε όλες τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά στο
τρίμηνο της πιλοτικής λειτουργίας, ώστε να προετοιμαστούν
για την παραγωγική περίοδο και να συμβάλουν με γόνιμες
παρατηρήσεις στη βελτίωση της πλατφόρμας myDATA.
«Μια μεγάλη καινοτομία, που αποτελούσε προγραμματική
μας δέσμευση, υλοποιείται σήμερα. Είναι ένα τεράστιο βήμα
προόδου που διευκολύνει τις επιχειρήσεις και αλλάζει προς το
καλύτερο την καθημερινότητά τους. Στόχος μας είναι η
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιχειρείν, ειδικά σε μία
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», ανέφερε ο Υφυπουργός
Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
«Καταφέραμε, μέσα από δύσκολες συνθήκες και πολλές
προκλήσεις, να δημιουργήσουμε μια ευέλικτη και
αποτελεσματική ψηφιακή υπηρεσία για τις επιχειρήσεις.
Ξεκινάμε πιλοτικά και καλούμε την αγορά να συμμετάσχει
άμεσα και να αποκομίσει τα οφέλη», δήλωσε ο Διοικητής της
ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής.

ΕΓΔΙΧ - Captital Link Webinar - "ΚΩΔΙΚΑΣ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΟΦΕΙΛΩΝ
Κ
ΠΑΡΟΧΗΣ
2ης
ΕΥΚΑΡΙΑΣ", Τρίτη 6.10.2020, ώρα 17:00
H Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπουργείου Οικονομικών σας προσκαλεί στο Captital Link
Webinar - "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Κ
ΠΑΡΟΧΗΣ 2ης ΕΥΚΑΡΙΑΣ", Τρίτη 6.10.2020, ώρα 17:00.
Οι αξιόλογοι ομιλητές θα παρουσιάσουν τις σημαντικές
καινοτομίες που εισάγει ο νέος «Κώδικας Διευθέτησης
Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας», ο οποίος θα τεθεί
σε ισχύ στη χώρα μας το 2021. Τη συζήτηση συντονίζει ο
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης
Κουρμούσης. Δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχών. Η
παρουσίαση θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα. πατήστε
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο
για
εγγραφή:
https://zoom.us/webinar/register/1616001903644/WN_00bm3JoQECAq0LqOq12tQ .

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Ευπαθείς ομάδες και εξ αποστάσεως
εργασία
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων και με αφορμή το πλήθος
ερωτημάτων εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες για τα εργασιακά τους δικαιώματα εν μέσω
πανδημίας, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κείμενο πληροφόρησης της
ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο : "Ευπαθείς
ομάδες και εξ αποστάσεως εργασία", το οποίο αναφέρεται:
Α) στη διαδικασία ένταξης εργαζόμενου που ανήκει σε
ευπαθή ομάδα στο καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας ή
στη λήψη άλλων μέτρων, όπου η παροχή εξ αποστάσεως
εργασίας δεν είναι δυνατή, Β) στις κυρώσεις που
προβλέπονται
σε
περίπτωση
παραβίασης
των
υποχρεώσεων του εργοδότη και Γ) στον καθορισμό των
ευπαθών ομάδων και των δικαιολογητικών που πρέπει να
προσκομίσει ο εργαζόμενος, όπως αυτά προβλέπονται
στην από 22.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ Α 161/22.8.2020) και στην υπ’ αριθμ. 37095/1436
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 4011/18.9.2020).

Aναρτήθηκαν στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2020
στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φορολογουμένων
στο Taxisnet. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πληρώσουν
φέτος τον ΕΝΦΙΑ σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Οι
φορολογούμενοι μπορούν φέτος είτε να εξοφλήσουν έως τις
30 Σεπτεμβρίου την πρώτη από τις έξι μηνιαίες δόσεις του
ΕΝΦΙΑ είτε να εξοφλήσουν τις δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις
(Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) έως τις 30 Οκτωβρίου χωρίς να
υπάρξει κάποια επιβάρυνση. Η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ θα
πρέπει να εξοφληθεί στις 26 Φεβρουαρίου του 2021.

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, απέστειλε: έγγραφο με θέμα «Επιβολή νέων
τελών σε εισαγόμενα φόρτια στην Αίγυπτο».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, email:
b08@mfa.gr,
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνέχεια ρηματικής διακοίνωσης της
Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα, μας γνωρίζει ότι το
Ταμείο Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι
θα προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση ακίνητης περιουσίας της
ουκρανικής
κρατικής
εταιρείας
https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851740923_privatizat
ion_teaser.pd f "SOE UKRSPYRT" που δραστηριοποιείται
στην παραγωγή προϊόντων αλκοόλης στην Ουκρανία. Η προς
ιδιωτικοποίηση περιοχή βρίσκεται στην πόλη Nemyriv και
λειτουργεί ως χώρος παραγωγής και αποθήκευσης
αλκοολούχων ποτών. Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό
υλικό. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να
λάβουν περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https :// bit . ly /2 FpkPUu .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, email:
b08@mfa.gr,
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε δελτίο
οικονομικών
και
επιχειρηματικών
ειδήσεων
Αιγύπτου,Σεπτέμβριος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε
Ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές
ειδήσεις για το Ισραήλ, μηνός Σεπτεμβρίου 2020.
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

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον
Καναδά, τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στον Καναδά (www.agora.mfa.g r ), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη Ρουμανία
και Μολδαβία μηνός Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocombucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΡΩΣΙΑ

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
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 Αυγούστου Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr ,
gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
Μηνιαίο
Ενημερωτικό
Δελτίο
Οικονομικών
και
Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας, Σεπτέμβριος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/) ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα: Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου κρατικών
προμηθειών στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη
Μόσχα
(www.agora.mfa.gr
),
email:
ecocommoscow@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
Δελτίο Σεπτεμβρίου 2020
Γραφείου Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου.
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.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

ELearning προγράμματα στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

7ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων με Θέμα:
νωπά, μεταποιημένα και τυποποιημένα φρούτα

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το
2018 με βάση το Ν.4485/2017. Προσφέρει Προγράμματα
Καταλόγου
και
Κατά
Παραγγελία,
με
τρεις
τρόπους
παρακολούθησης: α) διά ζώσης, β) εξ αποστάσεως (eLearning) και
γ) αμιγώς σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι
να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να προσφέρει εκπαιδευτικά
προγράμματα, με απώτερο σκοπό την πιστοποιημένη κατάρτιση
και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία
συμπληρώνουν, εκσυγχρονίζουν ή/και αναβαθμίζουν γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες.
Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ έχουν
κυρίως επαγγελματικό προσανατολισμό και ανταποκρίνονται σε
γνώσεις και δεξιότητες με ορατό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
Γιατί εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΚΕΔΙΒΙΜ
• Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί
• Είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι φιλικά σε όποιον έχει βασικές
γνώσεις χρήσης Η/Υ
• Παρέχεται εκπαιδευτική, τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη
• Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε ημέρες και ώρες που
επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος, μέσα στο
χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
• Χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν
επιτυχώς το πρόγραμμα
•
Υπάρχει
εκπτωτική
πολιτική
σε
σημαντικό
αριθμό
εκπαιδευόμενων
• Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των διδάκτρων με δόσεις και με
τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
Επικοινωνία: http://elearning.aueb.gr, secretary@elearning.aueb.gr
, τηλ. [+30] 210 8203753.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, το οποίο στηρίζει ενεργά τις
ελληνογερμανικές εμπορικές σχέσεις και προωθεί τις
πρωτοβουλίες και δράσεις των εταιριών-μελών του,
διοργανώνει σε συνεργασία με τις εταιρίες-μέλη του,
BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και Τράπεζα Πειραιώς και με το
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
(ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου, ένα
διήμερο προώθησης των ελληνικών παραδοσιακών
προϊόντων, με θέμα τα νωπά, μεταποιημένα και
τυποποιημένα φρούτα. Το εγχείρημα θέτει ως στόχο τη
σύναψη
νέων
επαγγελματικών
επαφών
και
συνεργασιών μέσα από B2B συναντήσεις μεταξύ
ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο
της ενίσχυσης των ελληνογερμανικών οικονομικών
σχέσεων. Το 7ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ
Τροφίμων θα λάβει χώρα στις 22 & 23 Οκτωβρίου
2020 στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες
Ελληνο – Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο: Τηλ.: +30 2310 327733, Fax: +30 2310
327737,
ahkthess@ahk.com.gr,
www.germanchamber.gr.

Το AgriBusiness Forum στις 7/10/2020 και online, με δωρεάν
συμμετοχή για περιορισμένο αριθμό ατόμων
Το 3ο ετήσιο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness
Forum, ξεκινά στις 7/10/2020 με θέμα «Βιώσιμη Γεωργία, Ασφάλεια,
Υγιεινή & Επισιτιστική επάρκεια στην μετά COVID-19 εποχή».
Ειδικά για φέτος παρέχεται και online, με δωρεάν συμμετοχή για
περιορισμένο αριθμό φίλων, ακολούθων και συνεργατών. Για
Online παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου, απαιτείται
προεγγραφή μέσω της ιστοσελίδας του AgriBusiness Forum
(ΕΓΓΡΑΦΗ)
https://agribusinessforum.org/el/?utm_source=ABFBBSF+contacts+Greece&utm_campaign=574659ff61EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_11_08_57_COPY_03&utm_medium
=email&utm_term=0_2413a0c7cd-574659ff61-67796821 . Κατόπιν
ελέγχου και συναρτήσει της χωρητικότητας του live streaming, θα
λάβετε σύνδεσμο για πρόσβαση στο διαδικτυακό περιβάλλον του
AgriBusiness Forum.

Εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης στη
φωτογραφία και τον οπτικό πολιτισμό
Το διευρυμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως – online
μαθημάτων Δημιουργικής Φωτογραφίας αναπτύσσεται
σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους. Πρόκειται για ένα
ολοκληρωμένο σχήμα σύγχρονης διδακτικής και
μαθησιακής διαδικασίας, το οποίο ενσωματώνει και
αξιοποιεί όλες τις νέες τεχνολογίες και τα κατάλληλα
εργαλεία που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως
διδασκαλία,
καθοδήγηση
και
αλληλεπίδραση
συμμετεχόντων
και
εκπαιδευτή.
Κάθε
κύκλος
αναπτύσσεται σε 10 εβδομαδιαίες ενότητες και η
εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω ειδικά
διαμορφωμένης και φιλικής προς το χρήστη ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, συνδυάζοντας τη διενέργεια ατομικών και
ομαδικών συνεδριών μέσω τηλεδιάκεψης σε εικονική
τάξη, την παροχή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων,
την ανάθεση ασκήσεων και την κριτική ανάλυση των
εργασιών των συμμετεχόντων. Πληροφορίες – εγγραφές:
https://hcp.gr/workshops/#distance .

Σύγκληση μέσω τηλεδιάσκεψης Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ-Αφρικής υπό τον τίτλο: «Μετασχηματισμός τωρινών
προκλήσεων σε ευκαιρίες»
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά από έγγραφη ενημέρωση που έλαβε από την
Ελληνική Πρεσβεία στην Αμπούτζα , μας γνωστοποιεί τη Σύγκληση μέσω τηλεδιάσκεψης Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ-Αφρικής υπό
τον τίτλο: «Μετασχηματισμός τωρινών προκλήσεων σε ευκαιρίες». Το εν θέματι Επιχειρηματικό Φόρουμ συνιστά την κυριότερη
πρωτοβουλία, επί τη βάσει της οποίας υλοποιούνται επιμέρους στόχοι της κοινής Στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής, παρέχει δε τη δυνατότητα
σε υψηλόβαθμα στελέχη και εκπροσώπους επιχειρήσεων, προερχόμενων από τις δυο ηπείρους, να ανταλλάξουν απόψεις επί σειράς
θεμάτων που αφορούν στη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας για την προσέλκυση επενδύσεων. Συνέπεια της
πανδημίας, η σύγκληση του, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετατίθεται για τις αρχές του 2021.
Οι επιδιωκόμενοι σκοποί του εν θέματι Φόρουμ συνοψίζονται ως ακολούθως: (α) συμβολή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, (β)
υποστήριξη επιμέρους πολιτικών Αφρικανικής Ηπειρωτικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (AfCFTA) με έμφαση στην πράσινη
οικονομία, (γ) βελτίωση εμπορίου και επενδυτικού κλίματος μεταξύ ΕΕ και Αφρικής, (δ) κατάρτιση πλαισίου συνεργασίας επί τη βάσει
βέλτιστων πρακτικών και (ε) ανταλλαγή απόψεων προς τον σκοπό εκμετάλλευσης νέων επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα της
αγροτικής παραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/μέλη σας παρακαλούνται, για περισσότερες πληροφορίες/δηλώσεις συμμετοχής, όπως επισκεφτούν
τον ακόλουθο διαδικτυακό ιστότοπο: https://www.euafrica-businessforum.com .

Νέα ημερομηνία για την 4η «Elec.tec»! Στις 11 - 13
Φεβρουαρίου 2022 στο MEC Παιανίας
Ραντεβού για το 2022 δίνει η πιο λαμπερή έκθεση του
κλάδου, με την ανταπόκριση επιχειρήσεων και φορέων να
είναι ήδη εντυπωσιακή! Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση
για το ηλεκτρολογικό υλικό, το φωτισμό και τα συστήματα
ασφαλείας έχει νέα ημερομηνία! Η 4η “Elec.tec” θα
πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου
2022, στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία. Για
τέταρτη φορά η «Τεχνοεκδοτική / T-Press», με πίστη και
αφοσίωση στον κλάδο, προετοιμάζει μία έκθεση με
σύγχρονη αισθητική και υψηλά στάνταρ. Μία έκθεση που
έχει εξελιχθεί σε επιχειρηματικό «όπλο» και πολύτιμη
ευκαιρία

για

επιχειρήσεις,

φορείς,

οργανώσεις

και

πανεπιστημιακά ιδρύματα, για να προβάλλουν το έργο, τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα τους με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

Ανταποδίδοντας

τη

διαχρονική

εμπιστοσύνη

Σύνοδος Κορυφής για το Κλίμα - Κέντρο Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων για το Κλίμα
Με έγραφό του προς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
το ICC Ελλάς Εθνική Ελληνική Επιτροπή - Διεθνές Εμπορικό
Επιμελητήριο, Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα, Tel
+30
2103810879 | Fax +30 2103831189, E-mail iccgr@otenet.gr |
Website www.iccwbo.gr μας ενημέρωσε ότι , στην τρέχουσα
Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα, που διενεργήθηκε στη Νέα
Υόρκη από τις 20 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2020, υιοθετήθηκε
μια εμβληματική πρωτοβουλία, η δημιουργία του Κέντρου
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το Κλίμα (“SMEs Climate
Hub”) και η έναρξη μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας δράσης
για το κλίμα, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Την
Πλατφόρμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το Κλίμα, την
συνδιοργανώνουν:
•Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
(International Chamber of Commerce-ICC),
•Πρωτοβουλία “Εκθετικός Οδικός Χάρτης Πορείας” (Exponential
Roadmap Initiative),
•Εκστρατεία “We Mean Business” και η
•Εκστρατεία των Η.Ε. “Επιδίωξη Μηδενισμού”
(United Nations Race to Zero campaign).
Δείτε
το
πλήρες
κείμενο
στο
σύνδεσμο:
https://www.iccwbo.gr/images/KEIMENA/SMEs%20Climate%20
Hub.pdf .

σύσσωμου του κλάδου, η «Τεχνοεκδοτική / T-Press»,
εκφράζει και αναδεικνύει, έναν υγιή τομέα της ελληνικής
αγοράς που αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε είδους κρίση.
Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ήδη αγκαλιάσει τη διοργάνωση
οι σημαντικότεροι κορυφαίοι φορείς και επιχειρήσεις,
καθώς έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους ως εκθέτες,
ενώ έχει προγραμματιστεί και πληθώρα συνεδριακών
εκδηλώσεων. Το “Elec.tec Forum” Δεδομένη είναι η
ψήφος

εμπιστοσύνης

στις

παράλληλες

συνεδριακές

εκδηλώσεις του 4ου “Elec.tec Forum”, καθώς η συμμετοχή
αναμένεται

να

ξεπεράσει

κάθε

προηγούμενο.

Το

συνεδριακό μέρος της έκθεσης, θα είναι αναβαθμισμένο,
με εμπλουτισμένο περιεχόμενο και με ακόμη περισσότερα
θέματα αιχμής. Στόχος του “Elec.tec Forum” είναι να
δώσει τη δυνατότητα γόνιμου διαλόγου μεταξύ πολιτείας,
φορέων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων,

Στις 13 & 14 Μαρτίου 2021 η eCommece & Digital Marketing
Expo
Το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Μαρτίου 2021, στο Ζάππειο Μέγαρο
στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη διοργάνωση για
το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη, η eCommerce & Digital Marketing Expo
- ECDM Expo. Η οργανωτική επιτροπή αποφάσισε τη μετάθεση
της ECDM Expo από τις αρχικες ημερομηνίες του Νοεμβρίου και
την πραγματοποίησή της στις νέες ημερομηνίες, για δύο λόγους:
1) την εξέλιξη της πανδημίας του ιού Covid-19, 2) στην εδώ και
καιρό προτροπή από εκθέτες και επισκέπτες, για μετακίνηση της
εκδήλωσης από τα τέλη Νοέμβρη σε μια περίοδο εκτός
αυξημένου φόρτου εργασιών - που προερχόταν από την περίοδο
της Black Friday και των Χριστουγέννων. Όπως σε κάθε
διοργάνωση, πέρα από τις καθιερωμένες και πολύ πετυχημένες
παράλληλες εκδηλώσεις, όπως το Κύριο Διήμερο Συνέδριο, το
Digital Agencies Roundtable και το Keynote Dinner,
σχεδιάστηκαν
νέα
concept.
Δείτε
περισσότερα
στο
www.ecdmexpo.com .

από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και να αποτελέσει
βήμα ώστε να αναδειχθούν προτάσεις, λύσεις και ιδέες
πάνω σε κάθε ζήτημα του κλάδου. Κατηγορίες εκθετών:
Στην ‘‘Elec.tec” εκθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες τους,
κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς:
•

Ηλεκτρολογικού,

Τηλεπικοινωνιακού

και

Ηλεκτρονικού Υλικού.
•

Ειδών Φωτισμού.

•

Συστημάτων

Αυτοματισμού,

Ασφαλείας

και

Ελέγχου.
•
Επίσης,

Λογισμικού και Εργαλείων.
εκθέτες

Παραγωγής,
Ενέργειας.

μπορούν

Διαχείρισης
Περισσότερες

να
και

είναι:

Επιχειρήσεις

Διανομής

Ηλεκτρικής

πληροφορίες:

http://elec-

tec.gr/el/default.asp?sw=1680&utm_source=MailingList&u
tm_medium=email&utm_content=info%40veth.gov.gr&utm
_campaign=Newsletter_29_8_2020_16_19 .

Ενημέρωση της έκθεσης INHORGENTA για το webinar, που
διοργανώνει στις 22.10.2020
Σύμφωνα με Ενημέρωση της έκθεσης INHORGENTA για το
webinar, που διοργανώνει στις 22.10.2020, η οποία στάλθηκε
στο ΒΕΘ από το Ελληνογερμανικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, το INHORGENTA TRENDFACTORY είναι η νέα
πλατφόρμα ψηφιακών γνώσεων και τάσεων για διαδραστικές
ανταλλαγές στη διεθνή βιομηχανία κοσμημάτων, ρολογιών και
πολύτιμων λίθων. Σας καλεί να γίνετε μέρος του πρώτου σε
απευθείας σύνδεση διαδικτυακού συνεδρίου στις 22 Οκτωβρίου
2020 με ειδικούς υψηλού επιπέδου στο σύνδεσμο :
https://www.inhorgenta.com/en/trendfactory/trendfactorydigital/?utm_campaign=eloqua&utm_medium=email&etcc_ctv=I
NH_2020_D_EML_01_EN_Besucher_resend&utm_content=INH
_2020_D_EML_01_EN_Besucher_resend&utm_source=eloqua.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο
της
εκδήλωσής
:
https://www.inhorgenta.com/en/trendfactory/trendfactorydigital/?utm_campaign=eloqua&utm_medium=email&etcc_ctv=I
NH_2020_D_EML_01_EN_Besucher_resend&utm_content=INH
_2020_D_EML_01_EN_Besucher_resend&utm_source=eloqua.

6ο WEBINAR "Doing Business with the Arab World" Iraq (Baghdad & Kurdistan) - Palestine - Syria - 14
Οκτωβρίου τ.ε.

Επιχειρηματικές συναντήσεις για την Ολλανδική αγορά
(Θεματικός Τουρισμός / Αγροδιατροφικά Προϊόντα)
ΚΟΙΝΣΕΠ Ελλάδα Παντού : Η 3η Εξαγωγική Έκθεση /
Φεστιβάλ
“Feel,
Taste,
Live
Greece!”
(https://elladapantou.com/3%ce%b7%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%
ce%ba%ce%ae%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%86%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%c
e%bb/) στην Ολλανδία θα πραγματοποιηθεί χωρίς προσέλευση
επισκεπτών λόγω του Covid-19.
Οι επιχειρηματικές
συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27/11/2020
μέσω ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας σε συνεργασία με
ειδικευμένη ελληνική εταιρία λογισμικού, χωρίς να χρειάζεται οι
συμμετέχοντες να μεταβούν στην Ολλανδία. Για όσες
επιχειρήσεις/εταιρείες/παραγωγούς
από
την
Ελλάδα
δραστηριοποιούνται στο Θεματικό / Γενικό Τουρισμό ή στον
Αγροδιατροφικό Τομέα και ενδιαφέρονται να έρθουν σε
επικοινωνία με Τουριστικούς Πράκτορες και Εισαγωγείς
Προϊόντων από την Ολλανδία μπορούν να δηλώσουν
ενδιαφέρον
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο
εδώ
https://forms.gle/cNMNzY1ZT71oqZSN7
(Οι θέσεις είναι
περιορισμένες).

13 Συνέδριο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) - Ο
κόμβος UNAI για το SDG7 (επίσης συντονιστής BSEC-GEN και
PROMITHEASnet) διοργανώνει για το 13ο (δέκατο τρίτο) έτος
Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα "Ενέργεια και κλιματική
αλλαγή" , 07-09 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα. Το 13ο Διεθνές
Συνέδριο «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή» θα πραγματοποιηθεί
στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 7-9 Οκτωβρίου 2020, στην Αθήνα,
Ελλάδα και θα τεθεί
Οικονομικής

υπό

Συνεργασίας

την

Σε συνέχεια των διαδικτυακών σεμιναρίων που
διοργανώνει για την εξοικείωση των ελληνικών
επιχειρήσεων (μελών του και μη) σχετικά με τις ευκαιρίες
που προσφέρουν οι αραβικές αγορές, το Αραβο-Ελληνικό
Επιμελητήριο ανακοινώνει το 6ο webinar της σειράς
“Doing Business with the Arab World” την 14η Οκτωβρίου
στις 14:00 (τοπική ώρα Ελλάδος), το οποίο θα
παρουσιάσει το Ιράκ, την Παλαιστίνη και τη Συρία. Το εν
θέματι
webinar
θα
περιλαμβάνει
ως
ομιλητές/παρουσιαστές ειδήμονες, επιχειρηματίες και
υψηλά ιστάμενες προσωπικότητες από τη Βαγδάτη και
την περιοχή του Κουρδιστάν (Ιράκ), την Παλαιστίνη και τη
Συρία, με σκοπό να ενημερωθεί η ελληνική πλευρά για
ευκαιρίες δραστηριοποίησης και συνεργασίας με την
αραβική, σε στρατηγικούς τομείς. Οι επιβεβαιωμένοι
συμμετέχοντες θα μπορούν να αποστέλλουν ερωτήσεις
επί συγκεκριμένων θεμάτων εγκαίρως προς τους
ομιλητές, ώστε να απαντηθούν κατά τις παρουσιάσεις. Το
webinar μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη και μη-μέλη
του Επιμελητηρίου μας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να
ακολουθήσουν
τις
σχετικές
οδηγίες.
Τεχνικές
πληροφορίες θα δοθούν στους ενδιαφερομένους όταν
κατοχυρωθεί η συμμετοχή τους. Σημειώνεται πως το 6ο
Webinar θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Για τη φόρμα
συμμετοχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT0xVtDx2D
oAeNUb1uktJ3ocD8GgMHBVDg5Yxj9Mb6MAxnA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 .
Καταληκτική
Ημερομηνία
Υποβολής
Δηλώσεων
Συμμετοχής: Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020, στις 16:00.

αιγίδα του Οργανισμού

Μαύρης

Θάλασσας

και

της

πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για τον ακαδημαϊκό

10th Conference & Exhibition on Flexible & Printed

αντίκτυπο. Συνέδριο τριών διαστάσεων: Αυτή η εκδήλωση

Electronics Industry

απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης
αποφάσεων σε θέματα επενδύσεων πράσινης ενέργειας,
ενδιαφερομένων στην αγορά, επιστημόνων, ακαδημαϊκών,
ηγετών έργων και κοινοπραξιών. Η πρώτη ημέρα αφιερώνεται
στο «7ο Φόρουμ Επενδύσεων στην Πράσινη Ενέργεια», τη
δεύτερη μέρα στα «Επιστημονικά έγγραφα» και την 3η στο
«Εκδήλωση μεσιτείας».Κάθε μέρα αφιερώνεται σε διαφορετική
οπτική γωνία των ενεργειακών και κλιματικών αλλαγών,
επιτρέποντας

κατ

'αυτόν

τον

τρόπο

πιο

απόψεις

εγγραφής

του

θέματος.

δείτε

Για

Εκκτυπώσεων

Μετασχηματισμού,
Κινητικότητα,

IoT,

Πράσινη
Wearables,

(Στόχευση

Ψηφιακού

Ενέργεια,

Φωτισμός,

Smart

Cities,

Hotel, Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
http://www.ltfn.gr/conference/ .

Ζήτηση συνεργασίας από τη Ινδία

πληροφορίες
Ο εξαγωγικός όμιλος Eureka Export ενδιαφέρεται

https://promitheasconference.wordpress.com/fees/ . Τα τέλη

να εισάγει στην χώρα μας προϊόντα ένδυσης. Για

εγγραφής (για πραγματική και εικονική συμμετοχή), πρότυπα και

περισσότερες πληροφορίες τηλ. 0091 97906

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συνέδριο διατίθενται

55999 skype. Manickam-eureka

στον

e.mail : mkm@eurekaexportcorp.com

της

εκδήλωσης

https://promitheasconference.wordpress.com/ .

:

Smart

Packaging, ...), 12-13 Οκτωβρίου 2020, Divani Caravel

σύνδεσμο:

ιστότοπο

στο

Ηλεκτρονικών

εστιασμένες

παρουσιάσεις και συζητήσεις στις πολιτικές, επιστημονικές και
επιχειρηματικές

10ο Συνέδριο & Έκθεση για τη Βιομηχανία Ευέλικτων &

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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02/10/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΜΙΣΘΩΤΗ
ΤΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ
ΣΠΘ
ΤΗΛ.2310893402

Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"
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06/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΤΗΛ.2310005859

3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

545

08/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
"PROVISION
OF
GAG
RADIO
CAPABILITY
FOR
NATINAMDS
EXTENSION
TO
NORTH
MACEDONIA"
ΤΗΛ.3227076734

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

548

08/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ "PROVISION OF HARDWARE FOR INSTALLATION OF
THE LOCAL AIRC2 SYSTEM ACCESION TO NATO OF THE
REBUBLIC OFNORTH MACEDONIA" ΤΗΛ.3227076734

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

562

8/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΤΗΛ 2313
308154

ΓΝΘ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

552

09/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ
ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΛ.2695360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

555

12/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ
ΖΕΥΓΩΝ
Η/Ζ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

ΤΗΝ

ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
424 ΓΣΝΕ

558

12/10/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΦΑΡΜΑΚΑ
ΓΙΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ)
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΕ

542

12/10/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΤΗΛ. 2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

563

19/10/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2020

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

564

20/10/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
320561

ΤΗΝ
2313

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

540

20/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΛ.2313320528

ΤΗΝ

3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

549

22/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ "ENHANCEMENT OF THE AIR INTEGRATED TRAINING
CAPABILITY TO DELIVER THE AIR AND MISSILE DEFENCE
SIMULATION SYSTEM WITHIN BALLISTIC MISSILE DEFENCE
INCREMENT
1
FUNCTIONS
IN
EDUCATION,
TRAINING,
EXERCIS ΤΗΛ. +3227076734

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΑΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ
ΤΗΛ.

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

550

22/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
"ENHANCEMENT
OF
THE
JOINED
EXERCISE
MANAGEMENT
MODULE
WITHIN
BALLISTIC
MISSILE
DEFENCE
INCREMENT
1
FUNCTIONS
IN
EDUCATION,
TRAINING,
EXERCISE
AND
EVALUATION
FUNCTIONAL
SERVICES" ΤΗΛ. +3227076734

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

547

22/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
"OPERATIONAL
ASSURANCE,
HAND-OVER,
TRAINING
AND
MENTORING
CAPABILITY
WITHIN
BALLISTIC
MISSILE
DEFENCE
INCREMENT
1
FUNCTIONS
IN
EDUCATION,
TRAINING,
EXERCISE
AND
EVALUATION
FUNCTIONAL
SERVICES" ΤΗΛ. +3227076734

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

•
•

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.

