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Φορολογικά κίνητρα στις εταιρείες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τις
20 Ιουλίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των λογιστικών
τους βιβλίων στην ΑΑΔΕ, δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Τα σχετικά
φορολογικά κίνητρα προβλέπονται σε τροπολογία-προσθήκη του
Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου “Πλαίσιο Χορήγησης
Μικροχρηματοδοτήσεων, Ρυθμίσεις Χρηματοπιστωτικού Τομέα και
Άλλες Διατάξεις”. Τα κίνητρα παρέχονται για τα φορολογικά έτη που
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. Όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2 της σχετικής τροπολογίας, τα φορολογικά κίνητρα παρέχονται
στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης και αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την
ηλεκτρονική τιμολόγηση, όσο και για εκείνες που την αποδέχονται.
Ειδικότερα, η εν λόγω τροπολογία προβλέπει ότι, για όσες επιχειρήσεις
επιλέξουν ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους την ηλεκτρονική
τιμολόγηση μέσω Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων,
προβλέπεται μείωση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών
υποθέσεων κατά 1 ή 2 χρόνια. Επίσης, προβλέπονται “εξπρές”
επιστροφές φόρων, αλλά και μεγαλύτερες εκπτώσεις από τα ακαθάριστα
έσοδα. Τα κίνητρα παρέχονται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από
την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. Χορηγούνται δε από το πρώτο έτος,
στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το
φορολογικό έτος 2022. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, για τις επιχειρήσεις
που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω οποιουδήποτε
Παρόχου για τα φορολογικά έτη μέχρι και το έτος 2022, μειώνεται ο
χρόνος παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων από 5 χρόνια σε
τρία για τον εκδότη του τιμολογίου και σε τέσσερα για τον λήπτη.
Επίσης, μειώνεται από 90 σε 45 ημέρες ο χρόνος εντός του οποίου η
φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία
αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι
εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική
τιμολόγηση. Αποσβέσεις: Εξάλλου, αποσβένεται πλήρως στο έτος
πραγματοποίησης της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%, η δαπάνη
για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, που
απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το μέτρο
ισχύει για τους εκδότες. Επιπλέον, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100%
η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών
πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η πλατφόρμα myDATA: Η ανάπτυξη του έργου της διαβίβασης
δεδομένων στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA θα
γίνει σε στάδια, ώστε να δοθεί αναγκαίος χρόνος προσαρμογής στην
ηλεκτρονική επικοινωνία των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά
συστήματα της ΑΑΔΕ. Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως τρόπο
έκδοσης των παραστατικών τους την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω
Παρόχου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων των
παραστατικών εσόδων ξεκινάει την 20η Ιουλίου 2020. Για τις
επιχειρήσεις που δεν θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω
Παρόχου και εκδίδουν τα παραστατικά τους, είτε χειρόγραφα, είτε
ηλεκτρονικά με χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων
(εμπορικό/λογιστικό, ERP), η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων
των παραστατικών εσόδων ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου 2020.
Από την 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει η διαβίβαση των στοιχείων
λιανικής.
Δείτε
το
σχέδιο
νόμου
στο
σύνδεσμο
:
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/KatatethentaNomosxedia/?law_id=9b5b53a3-ca78-4b8f-b95b-abd8018103a6
.
(Πηγή: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr, 23.06.2020).

Τεύχος No 26
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για εγγραφές και
επανεγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
του ΟΑΕΔ
Ξεκίνησε την Τέταρτη 24 Ιουνίου και ώρα 18:00 η
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και
επανεγγραφές
βρεφών-νηπίων
στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) του Οργανισμού
για τη σχολική χρονιά 2020- 2021. Οι αιτήσεις
μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Κυριακή, 5
Ιουλίου 2020 ώρα 23:59. Οι ΒΝΣ του ΟΑΕΔ
λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από
τις 6:45 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (Δευτέρα έως
Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 8
μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2020) έως 4 ετών.
Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής
απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική
ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των
παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με
προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού
εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων,
ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά
αναπήρων, κλπ). Η δυναμικότητα των ΒΝΣ καλύπτει
τις ανάγκες φιλοξενίας 2.000 βρεφών και νηπίων
περίπου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους
κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphese-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-sebrephonepiako-stathmo-tou-organismouapaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed
Με λίγα λόγια η διαδρομή θα είναι: Αρχική →
Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό
σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ). Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι
οποίοι το έτος 2019:
•
είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση
του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή
•
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής
παροχής προστασίας μητρότητας ή
•
έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50
ημερών ή
•
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες
αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας,
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και
επιδότησης ανεργίας).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.oaed.gr/brephonepiakoi-stathmoi .
Tech Tuesdays Webinars για Εξαγωγείς
Webinars για Εξαγωγείς από τον οργανισμό
Enterprise Greece. Περισσότερες πληροφορίες στο
σύνδεσμο:
https://www.enterprisegreece.gov.gr/files/newsletters/
webinars/TechTuesdays/TechTuesdays166onwards.html

Tον Ιούλιο δύο νέα στοχευμένα προγράμματα
στήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας
για 12.000 ανέργους ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών : Στην υπογραφή και άμεση
υλοποίηση δύο νέων στοχευμένων προγραμμάτων
προχωράει ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης σε συνεργασία με
τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ Σπύρο Πρωτοψάλτη, με
στόχο την οικονομική στήριξη και την επανένταξη
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στην αγορά
εργασίας.
1.Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε πρόγραμμα για την
επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών
δημόσιου τομέα
για την απασχόληση 10.000
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του
ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.
Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους
απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους
ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25)
ημέρες ασφάλισης.
Η διάρκεια της επιχορήγησης παραμένει στους 12
μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12
μήνες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.
2. Το δεύτερο αφορά ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης
εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων
με
αναπηρία
(ΑμεΑ),
απεξαρτημένων
από
εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών
παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και, παράλληλα, ένα
πρόσθετο πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων
εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για
ΑμεΑ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται: α) Σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα.
Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης
για τους ωφελούμενους ανέργους ορίζεται στο 90%
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με
ανώτατο όριο τα 800 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε μήνα
μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ορίζεται στο
90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ μηνιαίως.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα
(12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους
δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που
υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης:
«Υλοποιούμε 2 νέα στοχευμένα προγράμματα
στήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας για
10.000 μακροχρόνια ανέργους 55-67 ετών και για
2.000
ανέργους
συμπολίτες
μας
(ΑμεΑ,
απεξαρτημένους από ουσίες ή παραβατικά άτομα
νεαρής ηλικίας κ.α). Δημιουργούμε τις συνθήκες για
μία δεύτερη ευκαιρία σε κατηγορίες συνανθρώπων
μας που υπέστησαν κοινωνική απομόνωση και
μεγάλη οικονομική δυσχέρεια ώστε να επανενταχθούν
στην αγορά εργασίας για 2 χρόνια και να σταθούν στα
πόδια τους. Επιδοτούμε γενναία επιχειρήσεις, φορείς
και οργανισμούς του δημόσιου τομέα καλύπτοντας
μεγάλο μέρος από το μισθολογικό και το μη
μισθολογικό κόστος στηρίζοντας οικονομικά και ηθικά
όλους τους συνανθρώπους μας, ειδικά αυτούς που
χρειάζονται περισσότερο τη μέριμνα της Πολιτείας».

Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"
Δημοσιεύθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των
απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
2020.
Δείτε
τη
σχετική
απόφαση
στο
σύνδεσμο:
https://www.efepae.gr/files4users/files/ΨΗΛΦ46ΜΤΛΡΜΛ5%20%20ΥΑ%20ΑΝΑΦ%20ΠΑΡΑΤΑΣΗ%20ΠΡΟΣΚΟΜ.pdf

Ενημέρωση
δικαιούχων
της
Δράσης
"Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"
Σε συνέχεια διευκρινιστικής οδηγίας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, κατόπιν
ερωτημάτων δικαιούχων της Δράσης, αναφορικά με τη δαπάνη
"Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων" και τη δυνατότητα
πιστοποίησής της σε αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης, η ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ σας ενημερώνει, ότι είναι δυνατή η πιστοποίηση της δαπάνης
τόσο σε ενδιάμεσο όσο και σε τελικό αίτημα επαλήθευσης. (Πηγή:
Newsletter ΕΦΕΠΑΕ, 22.06.2020).

Παρατείνεται
έως
31.8.2020
η
δυνατότητα
τετραγωνικών που δεν είχαν δηλωθεί στους Δήμους

δήλωσης

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο στη Βουλή
προβλέπεται παράταση στην υποβολή έως 31-8-2021 (λήγει 30-62020), των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους παιδικούς,
βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, για να τους χορηγηθεί
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (πιστοποιητικό πυρασφάλειας κ.λπ.)
και έως 31-8-2020 (λήγει 30-6-2020), της δήλωσης με τα ορθά
στοιχεία, για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης
ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς
τους Δήμους, με ειδική αναφορά για τις περιπτώσεις αυθαίρετων
κατασκευών και χρήσεων (άρθρο 102 παρ 1 του ν.4495/2017),
Αιτιολογική Επί του άρθρου 3 : Δίνεται παράταση για τη
συμμόρφωση των δήμων στις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α' 141)
έως 31.08.2021, οπότε και εκτιμάται ότι θα εφαρμοσθεί πλήρως το
εν λόγω πλαίσιο λειτουργίας βρεφικών και παιδικών σταθμών.
Επιπλέον, παρατείνεται έως 31.8.2020 η δυνατότητα δήλωσης
τετραγωνικών που δεν είχαν δηλωθεί στους δήμους, για λόγους που
αφορούν στη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στο μέτρο αυτό.
Διάταξη νομοσχεδίου
Άρθρο 3 Παράταση προθεσμιών: 1, Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου
13 του ν. 4623/2019 (Α' 134), η ημερομηνία «30.6.2020»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.8.2021».2. Η προθεσμία του
πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α'
204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76),
παρατείνεται από τη λήξη της, έως τις 31.8.2020. Ειδικά για τις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.
4495/2017 (Α' 167), η προθεσμία παρατείνεται έως τη λήξη της
προθεσμίας που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου
102
του
ν.
4495/2017.
Περισσότερες
πληροφορίες
:
https://www.taxheaven.gr/news/49503/parateinetai-ews-3182020-hdynatothta-dhlwshs-tetragwnikwn-poy-den-eixan-dhlwoei-stoysdhmoys

e-Συζήτηση ΣΕΣΜΑ "Το ΕΣΠΑ ως εργαλείο ανάπτυξης του
επιχειρείν"
Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) "Το
ΕΣΠΑ ως εργαλείο ανάπτυξης του επιχειρείν". Τρίτη 07 Ιουλίου 2020,
15.00 μ.μ. e-Συζήτηση. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω
livestreaming.
Δήλωση
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο:
https://esizitisi.sesma.gr/#register . Πρόγραμμα εκδήλωσης στο
σύνδεσμο:
https://esizitisi.sesma.gr/wpcontent/uploads/2020/06/program.pdf

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων
Athens
Photo Festival. Προθεσμία υποβολής: 30 Ιουνίου 2020

3 Ιουλίου Ημέρα Εθελοντικής Δράσης του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας

Tο Athens Photo Festival 2020 απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα
σε φωτογράφους και δημιουργούς που χρησιμοποιούν το
μέσο της φωτογραφίας να υποβάλουν πρόταση για
συμμετοχή στο εκθεσιακό πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Η
υποβολή της πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά στον δικτυακό
τόπο του Φεστιβάλ, έως τις 30 Ιουνίου 2020. Το Athens
Photo Festival, πιστό στο καθιερωμένο ραντεβού του, θα
αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά τη μεγάλη γιορτή της
φωτογραφίας και του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού στην
Ελλάδα. Εκθέσεις φωτογραφίας με τη συμμετοχή
καλλιτεχνών από διαφορετικές χώρες καθώς και ένα σύνολο
δράσεων θα συγκροτήσουν μια ευρεία πλατφόρμα ανάδειξης
της
σύγχρονης
φωτογραφικής
δημιουργίας
και
αλληλεπίδρασης με την ευρύτερη πολιτιστική κοινότητα. Το
πρόγραμμα των εκθέσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 16
Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου 2020, με κεντρικό
χώρο το Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138. Οι εκθέσεις θα
επεκταθούν και σε άλλους χώρους της Αθήνας,
διασταυρώνοντας φωτογραφικά έργα, οπτικοακουστικό
υλικό,
εγκαταστάσεις
και
καλλιτεχνικές
εκδόσεις.
Πληροφορίες
&
Υποβολή
στο
σύνδεσμο:
https://www.photofestival.gr/home-gr.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σας καλεί σε
Εθελοντική Δράση που διοργανώνει σε όλη τη χώρα την
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020. Η δράση αφορά εθελοντική
αιμοδοσία για τα νοσοκομεία της χώρας και προσφορά ειδών
ατομικής προστασίας για το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της
Ιεράς αρχιεπισκοπής Αθηνών και τις κατά τόπους
Μητροπόλεις. Ελάτε να στηρίξουμε όλοι μαζί με πράξεις
αλληλεγγύης την κοινωνία και την Ελλάδα. Χώρος και ώρες
εκδήλωσης: Στην Αθήνα η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
Ζάππειο Μέγαρο (εξωτερικός χώρος), από τις 9 π.μ. έως τη 1
μ.μ. Για τους χώρους και τις ώρες διεξαγωγής της εκδήλωσης
στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας, όπου εδρεύουν
Περιφερειακά Τμήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας, ενημερωθείτε στο www.oe-e.gr.

ΟΑΕΠ - Ερωτηματολόγιο προς μέλη Επιμελητηρίου
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(Ο.Α.Ε.Π.), στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και του
εκσυγχρονισμού των δομών, προϊόντων και του μοντέλου
λειτουργίας του, διεξάγει μία έρευνα όσον αφορά τις ανάγκες
των Ελληνικών επιχειρήσεων για την υποστήριξη των
εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. Ανάδοχος του έργου της
αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού του Οργανισμού
ανακηρύχθηκε ο SACE, ο ομόλογος Ιταλικός κρατικός
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων με πάνω
από
σαράντα
χρόνια
εμπειρίας
στις
εξαγωγικές
δραστηριότητες. Σκοπός του έργου της αναδιοργάνωσης και
του εκσυγχρονισμού του Οργανισμού είναι να καταστήσει τον
ΟΑΕΠ έναν πιο αποτελεσματικό και υποστηρικτικό θεσμό για
τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, με
στόχο τον καλύτερο προσδιορισμό των αναγκών των
ελληνικών επιχειρήσεων, ο SACE εκπόνησε μία έρευνα με
συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές
των Ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τις απαιτήσεις τους
σε εξαγωγικές και διεθνής δραστηριότητες. Στόχος της
πρωτοβουλίας αυτής είναι η συλλογή του μεγαλύτερου
δυνατού αριθμού απαντήσεων από τις ελληνικές εταιρείες,
ώστε να υπάρξει η βέλτιστη κατανόηση των κενών της
αγοράς που πρέπει να καλυφθούν. Το ερωτηματολόγιο έχει
ήδη αποσταλεί σε ένα ευρύ δείγμα των ελληνικών
εξαγωγικών
επιχειρήσεων,
ενδεχομένως,
συμπεριλαμβανομένων και μελών του ΒΕΘ. Ενθαρρύνουμε
τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην προαναφερθείσα έρευνα,
διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο, τυχόν δεν έχετε λάβει
ή/και δεν έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fD9E
kfzutkiZRqlpN_ZfwGgDmLwW8dCs8ery4Y05WtUQkkzOUlNMzI3M0NLQkRRVUhI
VzJJWTlQWC4u.
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων σας
ευχαριστεί εκ των προτέρων για την υποστήριξη στην
επίτευξη της έρευνας, και σας διαβεβαιώνει ότι i) οι
απαντήσεις
είναι
αυστηρά
εμπιστευτικές
και
θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του
παρόντος έργου, και ii) τα αποτελέσματα θα αποκαλυφθούν
μόνο σε συγκεντρωτική μορφή. Σε περίπτωση που ενδέχεται
να προκύψουν ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα ή δυσκολίες
με το σύνδεσμο, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον
Ο.Α.Ε.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου
(info@oaep.gr και +30 210 9966200).

Πρόσκληση στο webinar " Doing Business with Africa",
14.7.2020
Το
Ελληνο-Αφρικανικό
Επιμελητήριο
Εμπορίου
και
Ανάπτυξης, προσαρμοζόμενο στην εποχή που διανύουμε, η
οποία βασίζεται στην επικοινωνία εξ αποστάσεως, και
εναρμονισμένο με την ανάγκη για επάνοδο των επιχειρήσεων
και ενίσχυση της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών,
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης ενός webinar με
θέμα «Doing Business with Africa» με σκοπό την ενημέρωση
των ελληνικών επιχειρήσεων για την κατάσταση των αγορών
στις αφρικανικές χώρες και τον τρόπο εισόδου τους σε αυτές
με τελικό στόχο την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τα
αφρικανικά κράτη σε όλους τους τομείς στην μετά-covid-19
εποχή. Το webinar θα λάβει χώρα την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020,
στις 14:00 ώρα Ελλάδος, με ομιλητές τους κ.κ.: Γιάννη
Κουρκουτά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της MrExportToAfrica,
Αντώνη
Μαυρίδη,
Μέλος
Δ.Σ.
Eλληνο-Αφρικανικού
Επιμελητηρίου και Απόστολο Μιχαλόπουλο, Σύμβουλο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Πρεσβείας στην Νότιο Αφρική. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν το τηλε-σεμινάριο ΔΩΡΕΑΝ
και να θέσουν ερωτήματα στους ομιλητές πριν και κατά τη
διάρκεια του webinar, το οποίο θα διεξαχθεί στην ελληνική
γλώσσα μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Λεπτομέρειες σχετικά
με
τις
τεχνικές
πληροφορίες
θα
δοθούν
στους
ενδιαφερομένους όταν κατοχυρωθεί η συμμετοχή τους. Για την
συμμετοχή
σας
πατήστε
https://www.eventora.com/el/Events/doing-business-africa

Νέες Ημερομηνίες της
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020»

Εκθεσιακής

Δραστηριότητας

Η Εκθεσιακή Δραστηριότητα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020» υπό
την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, δήμου Δωδώνης, δήμου
Ζίτσας και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων που είχε ορισθεί να
πραγματοποιηθεί από 20-24 Μαΐου στα Ιωάννινα , όπως
αναφέρουν οι διοργανωτές, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες
εξελίξεις στο θέμα του κοροναϊού (COVID - 19) και με μεγάλο
αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκθέτες, επισκέπτες και
εργαζόμενους, αποφασίσαμε τη διεξαγωγή της Εκθεσιακής
Δραστηριότητας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020» από 3 έως 7
Οκτωβρίου 2020. Η Εκθεσιακή δραστηριότητα θα στεγασθεί
στο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και οι καλαίσθητοι
χώροι που θα διαμορφωθούν, θα τηρούν όλα τα απαιτούμενα
μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ ,
καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες μιας σωστής και
ολοκληρωμένης προβολής των επιχειρήσεων .
Δηλώσεις συμμετοχής / πληροφορίες: «ΚΥΚΛΟΣ» Εμμ.
Ξάνθου 41 45445 Ιωάννινα. ΤΗΛ. 26510-37114 , FAX. 2651037119, ΚΙΝ. 6944107862, Εmail : kyklosek@otenet.gr,
www.kyklos-ektheseis.gr .

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες
Ψηφιακού Μετασχηματισμού (400 ωρών – ετήσιο)

Webinar για τον κλάδο τροφίμων και ποτών στις αγορές
του Ην. Βασιλείου, της Γαλλίας, Ιταλίας & Πορτογαλίας

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα
υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο:«Τεχνολογίες
και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού». Το πρόγραμμα
αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων
αναφορικά με τις Τεχνολογίες και τις Υπηρεσίες που
υποστηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τόσο στον
Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Εργαζόμενοι σε
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη,
προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και διοικητική
υποστήριξη, επιμορφώνονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες μέσα στον
επαγγελματικό χώρο, να διευκολυνθούν σημαντικά στην
αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την αλλαγή του
μοντέλου οργάνωσης, διοίκησης και επικοινωνίας. Το
πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές της επιστήμης
υπολογιστών, την ανάπτυξη λογισμικού, τα σύγχρονα δίκτυα
και τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες διαδικτύου και
παγκόσμιου ιστού, το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό
μάρκετινγκ, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, καθώς και
τις κοινωνικές επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 400
ωρών, σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, αξιοποιώντας
αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση,
χωρίς
υποχρεωτική
παρακολούθηση.
Ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης, εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες
καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επιστήμονες
που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση του
οικοσυστήματος των τεχνολογιών και υπηρεσιών του
ψηφιακού μετασχηματισμού και τις πρακτικές αξιοποίησής
τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που
επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους
επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους. Το κόστος
συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 650,00 € ανά
εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις
δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη
του προγράμματος. Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής
είναι: • Έκπτωση 30% σε ομάδες εγγραφών 5 ατόμων
δημόσιων υπάλληλων ή εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα με
προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών από τον ίδιο φορέα ή
ιδιωτική επιχείρηση, •
Έκπτωση 20% σε άνεργους και
πολύτεκνους, • Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του
συνολικού ποσού.
Σημαντικές ημερομηνίες: Έναρξη προγράμματος:
28
Σεπτεμβρίου 2020, Λήξη προγράμματος:
4 Ιουλίου
2021. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 18 Σεπτεμβρίου 2020.
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://elearn-aegean.gr/product/digitaltransformation-services-and-technologies/. 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: infodigitaltransformation@aegean.gr .

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το
Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διαρκούς
ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας και ως φορείς
εναρμονισμένοι με τη νέα πραγματικότητα, διοργανώνουν
«Webinar για τον κλάδο τροφίμων και ποτών στις αγορές του
Ην. Βασιλείου, της Γαλλίας, Ιταλίας & Πορτογαλίας», την
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00. Στόχος είναι η
ενημέρωση των επιχειρήσεων για την κατάσταση των αγορών
στις χώρες αυτές και συγκεκριμένα στον εν λόγω κλάδο, όπως
έχει διαμορφωθεί στην μετά COVID- 19 εποχή. Οι
παρουσιάσεις θα γίνουν από τον κ. Γεράσιμο Λαζαρή, Γενικό
Σύμβουλο ΟΕΥ Β' – Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου, τον κ.
Εμμανουήλ Στάντζο, Γενικό Σύμβουλο ΟΕΥ A' –Γραφείο ΟΕΥ
Παρισίων, τον κ. Τζανέτο Καραντζή, Σύμβουλο ΟΕΥ Α’–
Γραφείο Ρώμης και τον κ. Σπύρο Δάκογλου, Γραμματέα ΟΕΥ
Α΄- Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας. Παρακαλούμε τους
ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, όπως μας αποστείλουν
ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής
στο σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqsY2lINtKlNu4r
vxqdJHlEVCoM-wiguIOn9C66UCtYJWQkQ/viewform
έως
1/7/2020. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν το διαδικτυακό σεμινάριο δωρεάν το οποίο
θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας
GoToMeeting. Μετά από τη δήλωση συμμετοχής, θα
αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για την παρακολούθησή του.
Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του
ΕΒΕΑ, τηλ. επικοινωνίας: 210 3382342-252.

Διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση με θέμα «Νέο πλαίσιο
ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων και
οργάνωσης της εργασίας - Παρουσίαση Καλών
Πρακτικών, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα»
Το ΕΛΙΝΥΑΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας - ΣΒΘΣΕ προκειμένου να
συνδράμουν στην πλοήγηση των επιχειρήσεων στο φάσμα των
ενεργειών που απαιτούνται για την παραμετροποίηση των
φυσικών χώρων εργασίας, αλλά και της εργασίας εν γένει, ώστε
να συμβαδίζουν με τον νέο υγειονομικό περιβάλλον,
οργανώνουν διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση. Η συζήτηση
με θέμα «Νέο πλαίσιο ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των
επιχειρήσεων και οργάνωσης της εργασίας - Παρουσίαση
Καλών Πρακτικών, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα», θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 18.30 με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Στη συζήτηση
συμμετέχουν ειδικοί, αλλά και εκπρόσωποι εταιρειών που
σχεδίασαν και εφάρμοσαν με επιτυχία τις απαιτούμενες
προσαρμογές, προκειμένου να μοιραστούν την εμπειρία τους,
τα προβλήματα που αναδείχθηκαν, καθώς και προτάσεις για τη
διευκόλυνση των επιχειρήσεων σε αυτή την πολύπλοκη και
ζωτικής σημασίας διαδικασία. Η διαδικτυακή συνάντηση στις 30
Ιουνίου είναι η πρώτη από μία σειρά ανοιχτών ενημερωτικών
συνομιλιών που θα ακολουθήσουν. Για να εγγραφείτε και να
παρακολουθήσετε τη συζήτηση πατήστε στο σύνδεσμο
http://www.elinyae.gr/webconference_volos_30-6-2020
. Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Webcast invitation, Πώς επηρεάζεται η επιχείρησή σας από την εφαρμογή της τεχνολογίας στη Φορολογική Διοίκηση (eΒιβλία, e-Τιμολόγια); myDATA
H EY Webcast σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος
(ΣΒΕ)
σας προσκαλούν στη διαδικτυακή παρουσίαση (Webcast)με θέμα: Πώς επηρεάζεται η επιχείρησή σας από την εφαρμογή
της τεχνολογίας στη Φορολογική Διοίκηση (e-Βιβλία, e-Τιμολόγια); myDATA, προκειμένου να βοηθήσουν τα στελέχη των
επιχειρήσεων να εξοικειωθούν με τους όρους «e-βιβλία», «πλατφόρμα myDATA», «e-τιμολόγηση». Ακόμη, η ΕΥ θα παρουσιάσει τις
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί μια επιχείρηση, αλλά και πώς μπορεί έμπρακτα να υποστηρίξει έναν τέτοιο
μετασχηματισμό. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηεθί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 | Ώρα Ελλάδος: 16:00-17:30 . Θέματα που θα
παρουσιαστούν: •
Τι είναι τα e-βιβλία, ποια δεδομένα θα πρέπει να διαβιβάζονται σε αυτά και με ποιο τρόπο; Τι αλλάζει στην
καθημερινότητα των επιχειρήσεων; •
Τι αλλάζει στην e-τιμολόγηση και ποια κίνητρα παρέχονται στις επιχειρήσεις για να την
υιοθετήσουν; •
Πώς θα επηρεαστεί η επιχείρησή σας; Εγγραφή στο Webcast στο σύνδεσμο:
https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1339191&tp_key=218b7670f3 .

Πρόσκληση
του
Εμπορικού
και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την εγγραφή στον
κατάλογο εμπλεκομένων μερών του έργου “IP Capacities for
Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the
Mediterranean Region” (IPMED)
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΕΒΕΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “IP Capacities for
Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the
Mediterranean Region” (IPMED), σας καλεί να εγγραφείτε
στον κατάλογο εμπλεκομένων μερών του έργου,
συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στον παρακάτω
πίνακα, προκειμένου να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις και
να συμμετέχετε στις σχεδιαζόμενες δράσεις. Επικεφαλής
εταίρος του έργου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Προγράμματος ENI CBC MED είναι ο Οργανισμός «Jordan
Enterprise Development Corporation- Irbid Brunch» με έδρα στην
Ιορδανία, ενώ πέραν του ΕΒΕΘ στο έργο συμμετέχουν, επίσης, ο
φορέας «F.I.L.S.E. SPA» της Ιταλίας, το Ινστιτούτο «AGORA»
της Ισπανίας και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της
Τύνιδας.
Για όσους συμπληρώσουν και αποστείλουν την παρούσα φόρμα
συμμετοχής στο ΕΒΕΘ, συμπεριλαμβάνοντας ονοματεπώνυμο,
δραστηριότητα, θέση εργασίας, e-mail και τηλέφωνο και για
όσους θα λάβουν στη συνέχεια την ιδιότητα του ωφελούμενου
του προγράμματος IPMED τα προσωπικά τους δεδομένα θα
τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά στο πλαίσιο διαχείρισης και
υλοποίησης και για το χρόνο που προβλέπει η σχετική σύμβαση
υλοποίησης. Για την προστασία των δεδομένων λαμβάνονται
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα από το ΕΒΕΘ, προκειμένου να
διασφαλιστεί η προστασία και η τήρηση των αρχών νόμιμης
επεξεργασίας και διαφάνειας. Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν
μόνο στους εταίρους του έργου και τη Διαχειριστική Αρχή του ENI
CBC MED και για τις διαβιβάσεις αυτές, όπως και για όλες τις
δράσεις που περιλαμβάνονται στο εν λόγω έργο, έχει
προβλεφθεί συμβατικά η τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε
ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο τηλ. 2310
370182 ή το e-mail: s.angelidou@ebeth.gr .
IPMED STAKEHOLDERS
Stakeholder
Activity
Contact
Name
person

Position

Email

Phone
No.

Ημερομηνία : ../../2020
Έλαβα γνώση
Ο/Η Δηλ……
(Υπογραφή)

Επιδότηση “έξυπνων” κτηρίων στο νέο “Εξοικονομώ
κατ’ οίκον”
Tο νέο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» το οποίο τελεί υπό
σχεδιασμό και πρόκειται να ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο
στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία “smart homes”. Είναι
μια από τις καινοτομίες του νέου προγράμματος, το οποίο
εκτός
από
παραδοσιακές
εργασίες
ενεργειακής
εξοικονόμησης, δηλαδή αντικατάσταση κουφωμάτων,
εγκατάσταση θερμομόνωσης και συστημάτων φυσικού
αερίου, θα επιχορηγεί και τον αυτόματο προγραμματισμό των
συσκευών οικιακού εξοπλισμού, την λειτουργία τους από
απόσταση ή την παροχή πρόσβασης στο βίντεο
παρακολούθησης μέσω Internet. Στην πράξη το νέο
«Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», για το οποίο λέγεται ότι θα
συγκεντρωθούν πάνω από 350 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να
αποτελέσει ένα από τα πρώτα εργαλεία, ικανά να
«κουμπώσουν» με την νέα εποχή και τις επενδύσεις που θα
χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινη οικονομία,
ηλεκτροκίνηση, ψηφιοποίηση. Κατοικίες χαμηλών ή
μηδενικών ρύπων, υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά
οχήματα σε κάθε καινούργιο κτίριο, φωτοβολταϊκά στις
στέγες, ψηφιακές δράσεις, όλα αυτά μαζί θα βρίσκουν
εφαρμογή στα Smart Homes τα οποία και θα επιδοτηθούν
μέσω του νέου «Εξοικονομώ». Τέτοιες δαπάνες μπορεί να
περιλαμβάνουν
από
την
ενεργοποίηση
φωτισμού,
τηλεόρασης και ραδιοφώνου από απόσταση, προκειμένου να
αποτραπούν οι διαρρήξεις, έως την ενσωμάτωση στο
σύστημα μιας σειράς ξεχωριστών συναγερμών για τον
εντοπισμό μονοξειδίου του άνθρακα ή διαρροής νερού και
ανίχνευσης φωτιάς εντός της οικίας και του κτιρίου. Στην ίδια
λογική εντάσσονται τα συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού
αλλά και ένας αριθμός από έξυπνες οικιακές συσκευές, από
πλυντήρια και ψυγεία, έως ταΐστρες ζώων και έξυπνες
ηλεκτρικές σκούπες. Το πρώτο μιας μακράς σειράς νέων
«Εξοικονομώ» Εννοείται ότι τα Smart Homes θα είναι μια
μόνο από τις επιλέξιμες δαπάνες του νέου προγράμματος. Οι
υπόλοιπες θα αφορούν την αντικατάσταση κουφωμάτων, την
τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, την θερμομόνωση στο
κτιριακό κέλυφος, συμπεριλαμβανομένου του δώματοςστέγης και της πιλοτής, την αναβάθμιση του συστήματος
θέρμανσης, όπως και του συστήματος παροχής ζεστού
νερού χρήσης. Έμφαση στα μεσαία βαλάντια. Σε κάθε
περίπτωση στο νέο πρόγραμμα θα προβλέπονται
μεγαλύτερες επιδοτήσεις απ’ ότι στο παρελθόν για τα μεσαία
εισοδήματα σε συνδυασμό με χαμηλότοκα δάνεια και
φοροαπαλλαγές προκειμένου να επιταχυνθούν οι ενεργειακές
αναβαθμίσεις, αλλά και να στηριχθεί περαιτέρω η αγορά
ακινήτων. Εξετάζει επίσης να δοθεί ένα μπόνους έως και
15% στις κατηγορίες με χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες Στην
λογική αυτή, ο σχεδιασμός του νέου «Εξοικονομώ» θα είναι
διαφορετικός σε σχέση με το μέχρι σήμερα μοντέλο, γεγονός
που ίσως σημαίνει ότι θα αυξηθεί και ο προϋπολογισμός
παρεμβάσεων για κάθε συμμετέχοντα. (Πηγή: Newsletter
ΤΕΕ/ΤΚΜ,
τεύχος
Νο245/25.06.2020,
http://tkm.tee.gr/newsletter/newsletter-245/ )

Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα : CETA και Κρατικές και Κρατικές Προμήθειες – Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές και Καναδικές
Επιχειρήσεις
Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε με σαφήνεια τον τρόπο συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις στον
Καναδά και στην ΕΕ χάρη στη συμφωνία CETA. Θέματα που καλύπτονται: • Μέθοδοι και συμβουλές, •
Ιστορίες
επιτυχίας,
•
Βασικές ευκαιρίες τάσεων. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, 10πμ - 11.15πμ EST, 2μμ 3.15μμ GMT. Γλώσσα σεμιναρίου αγγλικά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Εγγραφή στο σύνδεσμο: https://euccan.com/new-webinar-cetagovernment-procurement-opportunities-for-eu-and-canadian-companies/ .
Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
Το Συμβούλιο Προώθησης Εμπορίου της Ινδίας με έγγραφό του προς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκφράζει το
ενδιαφέρον του για την εξαγωγή βασικών προϊόντων από την Ινδία. Πλεονάζων απόθεμα σε σπόρους, ρύζι, σιτάρι, όσπρια και άλλες
κατηγορίες τροφίμων όπως: ζαχαροπλαστεία, γλυκά, βιολογικά μεταποιημένα τρόφιμα και μπαχαρικά καθώς και άλλα προϊόντα
διατροφής διατίθενται σε Έλληνες αγοραστές. Επικοινωνήσετε με το Συμβούλιο Προώθησης Εμπορίου της Ινδίας για περισσότερες
πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους δίνονται παρακάτω: Συμβούλιο Προώθησης Εμπορίου της Ινδίας : 9, Scindia House,
Connaught Circus,, Νέο Δελχί-110001, Ινδία, Τηλ: +91 11 40727272, E-mail: internationaldivision@tpci.in .

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, μας ενημερώνει, ότι ο Αντιπρόεδρος Διεθνών
Σχέσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας
Επιμελητηρίων Ισραήλ (FICC) κ. Ze'ev Lavie απέστειλε
συγκεκριμένες προτάσεις ενδιαφέροντος ισραηλινών εταιρειών για
επιχειρηματική συνεργασία. Ειδικότερα στο συνημμένο έντυπο της
FICC περιλαμβάνονται, συνοπτικά, τα κάτωθι αιτήματα των
αναφερομένων ισραηλινών εταιρειών. Η επικοινωνία των
ενδιαφερομένων γίνεται μέσω της Ομοσπονδίας Εμπορικών
Επιμελητηρίων Ισραήλ. Το παρόν θα αναρτηθεί και στην ιστοχώρο
Agora. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail:
b08@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:
Το νέο σχέδιο στήριξης του
τουριστικού τομέα από την ισπανική Κυβέρνηση. Tο εν
θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
Αgora και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71076 .
-Κλαδική μελέτη για τον κλάδο του ζύθου στην Ισπανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Μαδρίτη
(http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσής της από το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνου, μας απέστειλε,
συνημμένα Έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου με Α.Π.
4200/1439/15.06.2020 με θέμα: Η Βρετανική Κυβέρνηση
επιταχύνει τις διαδικασίες προγραμματισμού των τελωνειακών
ελέγχων μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, αναφορικά με
την εισαγωγή νέων τελωνειακών ελέγχων στις εισαγωγές
προϊόντων από την ΕΕ, οι οποίοι θα αναπτυχθούν σε τρία (3)
στάδια (από την 1η Ιανουαρίου έως την 1η Ιουλίου 2021). Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Επικεφαλής: κ. Γεράσιμος Λαζαρής , Δ/νση: 1a Holland Park,
London W11 3TP, United Kingdom, Τηλ.: +4420 77278860, Fax:
+4420 77279934, Ε-mail: ecocom.london@mfa.gr
, Web-Site:
http://www.greekembassy.org.uk , http://agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/office/834 ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, απέστειλε Ανανεωμένο ενημερωτικό οδηγό για α)
διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και
βιομηχανίας και β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα. ο
αναθεωρημένος οδηγός έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο Agora του
Υπουργείου Εξωτερικών και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οδηγός
διαγωνισμών
δημοσίων
έργων
(https://agora.mfa.gr/images/ERGA_ENERGEIA_YPODOMES.pdf)
. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail:
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 Ετήσια Έκθεση 2019 για την
οικονομία της Αιγύπτου και την ανάπτυξη των οικονομικών και
εμπορικών σχέσεων Ελλάδας - Αιγύπτου . 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
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε
Έκτακτο
Ενημερωτικό δελτίο (Covid 19) Νο 23 με θέμα: Άνοιγμα των
συνόρων και επανεκκίνηση κανονικής λειτουργίας επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocom-skopje@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: Αίτημα
ισραηλινής εταιρείας για εισαγωγή βουτύρου, χαλβά και
ταχίνι. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ως ακολούθως:
Όνομα: ACTION REFUND, Mr. Hussam Warwar
Τηλ. Επικ. κινητό: +97246575023, +97246566628,
e-mail: hussam.b.w.ltd@gmail.com
Διεύθυνση: Nazareth 1600, Israel, Box 2122 6036/1
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ:
+972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email:
ecocom-telaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΛΙΒΑΝΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βηρυτό απέστειλε ετήσια
έκθεση για την οικονομία του Λιβάνου και τις ΕλληνοΛιβανικές Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις, έτους
2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Βηρυτό: www.agora.mfa.gr , email: ecocom-beirut@mfa.gr ,tel: (00961) 4- 521 701, 4521 700 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε και
απέστειλε Μελέτη για τον κλάδο των κατασκευών στη
Ρουμανία.
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
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε
Επιχειρηματικό Οδηγό Σερβίας 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ.
+381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocombelgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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29/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΤΗΛ 2431023950
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03/07/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΤΗΛ 2313320556

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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06/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ,
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΤΗΛ 2108916163

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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06/07/2020
ΠΑΡΟΧΗΣ
2313317546

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

275

07/07/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
4ΗΜΕΡΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΛ 2313317546
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07/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΔΕΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΛ 2108916212
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08/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΛ 2313327825

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
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10/07/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΛ. 2103483135
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13/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΛ 2428045737

ΤΗΝ

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
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14/07/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2428045737

ΤΗΝ
ΤΗΛ

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
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14/07/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
"ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ
ΝΕΟΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CROSS4ALL" ΤΗΛ 2310313141

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
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15/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 2428045005

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
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20/07/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΛ. 2103483161
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20/07/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2103483135

ΠΑΡΟΧΗ

424 ΓΣΝΘ
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21/07/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2103483135

ΠΑΡΟΧΗ
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24/07/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. 2313317535

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΑΜΕΑ
ΤΗΛ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΓΙΑ
ΚΑΙ

ΤΗΝ
ΝΩΠΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

27/07/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2313323115
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ΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΤΗΛ.
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27/07/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΦΑΓΗΤΩΝ
ΚΡΕΑΣ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΗΛ 2103483161
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21/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΕΚΑ
ΚΛΙΝΩΝ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΛ. 2103223801

•
•

ΓΙΑ
ΜΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΣΤΗΝ
ΜΟΝΑΔΑ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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

