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E-ΕΦΚΑ: Nέα ηλεκτρονική υπηρεσία αυτόματης λήξης
ασφάλισης μελών Νομικών Προσώπων
O e-ΕΦΚΑ επεκτείνει την Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Λήξη
Ασφάλισης Μη Μισθωτών» και στους μη μισθωτούς
ασφαλισμένους
Ελεύθερους
Επαγγελματίες
και
Αυτοαπασχολούμενους (τ. ΟΑΕΕ και τ. ΤΣΜΕΔΕ) οι οποίοι
συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα (ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΑΕ) με
την ιδιότητα του εταίρου, ή διαχειριστή ή μέλους Δ.Σ. και
επιθυμούν να υποβάλλουν αίτημα διακοπής της ασφάλισής
τους στον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, μέσω της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας,
ο
e-ΕΦΚΑ
ενημερώνεται,
μέσω
διαλειτουργικότητας, από την ΑΑΔΕ για την παύση των
ασφαλιστέων
δραστηριοτήτων
και
αυτοματοποιημένα,
διακόπτονται η ασφάλιση και η εισφοροδότηση, στην εφαρμογή
«Έσοδα - Ασφάλιση Μη Μισθωτών». Με τον τρόπο αυτό
καταργούνται μετακινήσεις από και προς τα τοπικά
υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, εξοικονομούνται εργατοώρες και
όλη η απαιτούμενη πληροφορία μεταφέρεται αυτόματα μεταξύ
ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ. Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία o
χρήστης εισέρχεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική-> Εργασία και
ασφάλιση-> Ασφάλιση-> Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ), είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ :
www.efka.gov.gr
και ακολουθεί τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες
για
Ελεύθερους
Επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενους->«Λήξη Ασφάλισης Μη
Μισθωτών».
.
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)» έως 16 Ιουλίου
2021
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
της Δράσης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών
και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)»
του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την
Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 αντί για την Τετάρτη
9 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00. Η Δράση συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δείτε την
1η τροποποίηση εδώ.
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Περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων κατά του
Covid-19 κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Δελτίο Τύπου
09.06.2021: Η Ειδική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας κατά τη συνεδρίασή της , Τετάρτη 9 Ιουνίου, ενέκρινε την
εισήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία
περιλαμβάνει τα κάτωθι:
• Την μείωση του ωραρίου γενικής απαγόρευσης της
κυκλοφορίας από 01:30 – 05:00
• Την επαναφορά μουσικής μόνο σε εξωτερικούς χώρους
εστίασης για καθήμενους από τις 12 Ιουνίου
• Την αύξηση από 01/07/2021 του αριθμού παρευρισκομένων
σε δεξιώσεις και υπηρεσίες Catering στα τριακόσια (300)
άτομα, με την ισχυρή σύσταση όπως η είσοδος των
καλεσμένων να πραγματοποιείται είτε με αρνητικό αποτέλεσμα
διαγνωστικού ελέγχου (self–test ή PCR ή rapid test) 24 ώρες
πριν, είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε με πιστοποιητικό
νόσησης
• Την επανεκκίνηση λειτουργίας εστίασης σε εξωτερικούς
χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές από 12/06/2021,
με την προϋπόθεση οι στοές αυτές να έχουν δύο ανοικτές
πλευρές
• Στα καταστήματα Κινητής Τηλεφωνίας να επιτρέπεται η
ταυτόχρονη παρουσία 4 πελατών σε καταστήματα εμβαδού έως
100 τ.μ.
• Την επανέναρξη των εμποροπανηγύρεων μόνο για τις
Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες το ποσοστό εμβολιασμού
είναι >50%
• Την λειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ, στις 11/06/2021, ως
ακολούθως:
o Ένα (1) άτομο ανά 10 τμ.
o Επιτρέπεται ένας (1) καθήμενος ανά τραπέζι με διάταξη
τραπεζιών σύμφωνα με τους κανόνες της εστίασης
• Την λειτουργία των εκθέσεων ανοιχτών χώρων σύμφωνα με
τους κανόνες των λαϊκών αγορών
• Την πραγματοποίηση ειδικής έκθεσης Defea από 13–15
Ιουλίου στο Metropolitan Expo, σύμφωνα με το πρωτόκολλο
λειτουργίας εκθέσεων
• Επανέναρξη από 14/06/2021 της πλήρης λειτουργίας των
φροντιστηρίων για όλους τους μαθητές με φυσική παρουσία και
τήρηση των υφιστάμενων κανόνων προστασίας και
υποχρεωτική χρήση rapid–test ή self–test μία φορά
εβδομαδιαίως για όλους τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτικούς
και μαθητές)
Την επόμενη εβδομάδα θα αποφασιστούν ανάλογα με την
εξέλιξη της πανδημίας οι υπόλοιπες δραστηριότητες.

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας : EUIPO: Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης 2021: Μεγαλύτεροι από ποτέ οι κίνδυνοι από
τα πλαστά προϊόντα για τους καταναλωτές
Σκεφθείτε, αγοράσατε ποτέ κάτι παραποιημένο; Δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα δεδομένα που αφορούν στην Καμπάνια
Ευαισθητοποίησης από το EUIPO, με στοιχεία που αφορούν σε μελέτες σχετικά με την κατανάλωση απομιμητικών προϊόντων και τους
κινδύνους/ζημιές που προκαλούν στο κοινό που τα επιλέγει. Συνημμένα θα βρείτε: Αρχείο σχετικά με την εκστρατεία ευαισθητοποίησης,
Δελτίο
Τύπου
(ελληνικό),
infographic
(ελληνικό),
Video
(ελληνικοί
υπότιτλοι),
embedded
εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=yO2Rz349hLU. Προσοχή:
δεν πρόκειται για κάποια νέα μελέτη, αλλά για καμπάνια
ευαισθητοποίησης.Στο αρχείο (1) μπορείτε να βρείτε στις υποσημειώσεις πολλές μελέτες & αναφορές από άλλες μελέτες, έρευνες,
ανακοινώσεις (http://www.obi.gr/el/) .

Ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 300.000
επιταγές κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ

Διευκρινίσεις
τεκμηρίων

ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου 09.06.2021: Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και
ώρα 15:00, ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς
και ακτοπλοϊκών εταιρειών, για τη συμμετοχή τους στο
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 του ΟΑΕΔ. Οι
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 17
Ιουνίου και ώρα 23:59. Υπενθυμίζεται ότι επιδοτούνται και
φέτος τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ για πρώτη φορά η
επιδότηση των τουριστικών καταλυμάτων ενισχύεται κατά 20%
τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη
των επιχειρήσεων και αυξημένη διαθεσιμότητα δωματίων κατά
την «αιχμή» της περιόδου των διακοπών. Οι διακοπές με το
πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από
1 Αυγούστου 2021 έως 31 Ιουλίου 2022 σε τουριστικά
καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη
διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 6 βράδια με μικρή ιδιωτική
συμμετοχή, ενώ στα νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου,
Χίου και στο Νομό Έβρου η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων
είναι 10 βράδια με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Η υποβολή
των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους
δικαιούχους και τους παρόχους, γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή
τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ
στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Δικαιούχοι
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmatakoinonikou-tourismou .
Πάροχοι
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikoutourismou .
Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και
ασφάλιση → Αποζημιώσεις και παροχές → Προγράμματα
κοινωνικού τουρισμού (ΟΑΕΔ) ή Πάροχοι κοινωνικού
τουρισμού. Επισημαίνεται ότι η ορθή και πλήρης συμπλήρωση
των αιτήσεων, καθώς και η ταυτόχρονη υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών θα βοηθήσει στην ταχύτερη
επεξεργασία τους. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι
εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2020:
•
είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ (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) ή
•
ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων
ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής
αιτήσεων.
Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη
μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και
ασφαλιστικών κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο
με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Πάροχοι
του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και
ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση.
Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού
Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Συνολικά θα χορηγηθούν
300.000 επιταγές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος
είναι 30.000.000 €. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos .

ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 07.06.2021 : Σχετικά με τη συμπλήρωση των
κωδικών 781-782 του εντύπου Ε1 (όπου αναγράφονται ποσά που
δεν αποτελούν εισόδημα και συμπληρώνονται προαιρετικά μόνο
για την κάλυψη τεκμηρίων), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
διευκρινίζει ότι:
•
Έχουν ήδη προσυμπληρωθεί στον κωδικό 999 του
εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα ποσά που
εισέπραξαν οι επιχειρήσεις εντός του έτους 2020 ως Επιστρεπτέα
Προκαταβολή.
•
Έχουν ήδη αναρτηθεί στους λογαριασμούς των
φορολογουμένων στο myTAXISnet, στην πλατφόρμα υποβολής Ε1
(δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων), επιλογή
«Ενημέρωση βεβαίωσης αποδοχών», τα ποσά των Αποζημιώσεων
Ειδικού Σκοπού που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 και έχουν
καταβληθεί μέσω της ΑΑΔΕ.
•
Εντός της εβδομάδας, για την περαιτέρω διευκόλυνση των
φορολογουμένων,
τα
παραπάνω
ποσά
Επιστρεπτέας
Προκαταβολής και Αποζημιώσεων Ειδικού Σκοπού θα έχουν
προσυμπληρωθεί κατά περίπτωση στους κωδικούς 781/782 του
εντύπου Ε1.
•
Ποσά που έχουν καταβληθεί από άλλους φορείς του
δημοσίου (π.χ. Υπουργείο Εργασίας, Τουρισμού κλπ) θα
προσυμπληρωθούν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 αμέσως
μόλις παραληφθούν τα σχετικά αρχεία.
•
Τα ποσά που συμψηφίστηκαν εντός του 2020 με οφειλές
στη φορολογική διοίκηση, λόγω είσπραξης μειωμένου μισθώματος,
δεν αναγράφονται στη δήλωση, καθώς οι συμψηφισμοί φόρων δεν
δύναται να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων.
•
Τα ποσά των αποζημιώσεων που έλαβαν οι
φορολογούμενοι επειδή εισέπραξαν μειωμένα μισθώματα μηνών
Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, λόγω covid -19, θα αναγραφούν
στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του επόμενου φορολογικού
έτους, καθώς καταβλήθηκαν εντός του 2021.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020,
προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την
εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, αρκεί να γνωστοποιηθεί στη ΔΟΥ
του φορολογουμένου εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη
καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή
των οφειλόμενων μισθωμάτων (με την έκθεση επίδοσης). Η
γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνει, πριν από την υποβολή της
δήλωσης, με συστημένη επιστολή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) ή με κατάθεση αντιγράφων στη ΔΟΥ.

myProperty: Από 29 Ιουνίου υποχρεωτικά ψηφιακά οι
μεταβιβάσεις ακινήτων
Για τις 29 Ιουνίου 2021 μετατέθηκε η υποχρεωτική υποβολή
δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων ψηφιακά, μέσω της
πλατφόρμας myProperty, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων. Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ.

συμπλήρωσης

κωδικών

για

την

κάλυψη

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για το νέο πρόγραμμα
κατάρτισης ΟΑΕΔ – Cisco στην κυβερνοασφάλεια
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Αναρτήθηκαν την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021, οι
οριστικοί πίνακες ωφελουμένων και αποκλειομένων του
διαδικτυακού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων
«Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια», κατόπιν της εξέτασης των
ενστάσεων, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
Οι
ωφελούμενοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους
στην πλατφόρμα του Cisco Networking Academy, μέχρι την Τρίτη
22 Ιουνίου 2021 και ώρα 23.59, ενώ η παρακολούθηση του
προγράμματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών
από την ημερομηνία εγγραφής. Η ημερομηνία λήξης διαδικτυακών
μαθημάτων και συνολικά του προγράμματος είναι 25 Ιουλίου 2021.
Ο ΟΑΕΔ θα αποστείλει άμεσα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) στους 2.857 ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες για τον
τρόπο εγγραφής τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Cisco
Networking Academy. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για όσους
ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα της πληροφορικής,
προσφέρεται στα ελληνικά και παρέχεται δωρεάν από τη Cisco
Hellas στον ΟΑΕΔ και στους ανέργους, στο πλαίσιο της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι
καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης αλλά
και Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Badge) των γνώσεων και
δεξιοτήτων που απέκτησαν. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του
Οργανισμού www.oaed.gr .

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις
διεθνείς εκθέσεις SPECIALITY& FINE FOOD LONDON
2021 και SIAL Middle East 2021, Abu Dhabi
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της
πολιτικής για την προβολή και προώθηση των προϊόντων
της περιοχής, προτίθεται να συμμετάσχει :
α) στη Διεθνή Έκθεση SPECIALITY & FINE FOOD FAIR
LONDON 2021, που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο από τις 6
έως 7 Σεπτεμβρίου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο Olympia
London. Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο γεγονός στον τομέα
των χειροποίητων και εκλεκτών τροφίμων και ποτών, που
συγκεντρώνει επισκέπτες από το λιανεμπόριο, το χώρο της
εστίασης, των ξενοδοχείων και τους εισαγωγείς-διανομείς. Η
εν λόγω έκθεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
β) στη Διεθνή Έκθεση SIAL Middle East 2021, που θα
διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2021, στις
εγκαταστάσεις του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου. Η εν λόγω
έκθεση αποτελεί ένα από τα κορυφαία εμπορικά γεγονότα
για τον κλάδο τροφίμων-ποτών στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής και Βορείου Αφρικής και το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα έγκειται στην ποιότητα των επισκεπτών καθώς
και στις εξαιρετικής οργάνωσης και αποτελέσματος B2B
συναντήσεις, που διοργανώνονται κάθε χρόνο.
Στόχος της Περιφέρειας με τη συμμετοχή της είναι η
προώθηση προς τη διεθνή αγορά των ποιοτικών αγροτικών
προϊόντων που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, η
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, η
εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση του
πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας, που παίζει καταλυτικό
ρόλο στην ελληνική οικονομία εν γένει. Για την υλοποίηση
των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της
Περιφέρειας στην έκθεση, παρακαλούνται τα μέλη του
Β.Ε.Θ. που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα
τους μέσα από το περίπτερο της Π.Κ.Μ., να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους (βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος SPECIALITY & FINE FOOD FAIR LONDON
2021 και Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος SIAL Middle
East 2021) στα e-mail: g.karali@pkm.gov.gr
ή
dao@pkm.gov.gr το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα
από την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.Γ ια οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της
Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και
υποστήριξης
του
Τμήματος
Προβολής
Αγροτικών
Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία
Καραλή, 2313330391 κα. Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, κα. Μαρία
Ελευθεριάδου 2313330052 και 2313330395 κ. Γεώργιος
Γκανάτσιος.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σας προσκαλεί την
Κυριακή 13/6/2021 και ώρα 10:00 έως 19:00 σε μια
ξεχωριστή ημέρα γνωριμίας και ενημέρωσης για τα α
Προγράμματα Σπουδών τα οποία προσφέρει. Γυάλινο
Περίπτερο (δίπλα από το Makedonia Palace, Κήπος της
Άμμου, Νέα Παραλία) Θεσσαλονίκη.
Πρόγραμμα Παρουσιάσεων:
11:00 Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
12:00 Σχολή θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
13:00
Σχολή
Κοινωνικών
Επιστημών–
Σχολή
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού
16:00 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
17:00 Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
18:00
Σχολή
Κοινωνικών
Επιστημών
–
Σχολή
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού
Παράρτημα ΕΑΠ Θεσσαλονίκης - Αριστοτέλους 11. Για
περισσότερες πληροφορίες: http://www.eap.gr/ Τηλ.: 2310
534187.

Προσωρινοί
Πίνακες
του
Κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ 2021

Προγράμματος

Παιδικών

Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, τα
προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί
πίνακες αποκλειομένων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε
Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2021 του Οργανισμού.
Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των
αποτελεσμάτων από την Τρίτη, 8 Ιουνίου και ώρα 08:00 μέχρι την
Πέμπτη, 10 Ιουνίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ενστάσεις των δικαιούχων είτε
σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση ηλεκτρονικά είτε
κατατίθενται στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2)
μέχρι την Παρασκευή 11.06.2020 και ώρα 14:00.
Για να βρείτε το ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκετε επισκεφτείτε τη διεύθυνση
https://www.oaed.gr/poy-aniko
Για τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ΚΠΑ2
επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.oaed.gr/epikoinonia/mail
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ενστάσεις των παρόχων
σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 10.06.2020 και ώρα 15:00.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2021 έως τις 3
Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 10
Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο
συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές
κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων
παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων του
ΟΑΕΔ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές
Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού
κωδικού αριθμού. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που
έχουν γεννηθεί από 01.01.2005 έως 14.06.2015. Η μέγιστη διάρκεια
διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και
των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης).
Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών
κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Δήμο Παύλου Μελά
•

Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο Δήμο Παύλου Μελά –
12-13 Ιουνίου 2021
Το Σάββατο 12 Ιουνίου & Κυριακή 13 Ιουνίου (ώρες 09:00 π.μ. 13:00 μ.μ.), εν όψει της 14ης Ιουνίου – Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή
Αιμοδότη, θα πραγματοποιηθεί στο Πρώην Στρατόπεδο του Δήμου
Παύλου Μελά, δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, για την ενίσχυση των
μειωμένων αποθεμάτων αίματος λόγω της πανδημίας Covid-19.
Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε εδώ. Fαcebook Event εδώ
•
Δράση Δωρεάν Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά από «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» 9-13 Ιουνίου
Από την Τετάρτη 9 Ιουνίου έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, θα
πραγματοποιηθούν δωρεάν προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές
εξετάσεις για παιδιά στο Πρώην Στρατόπεδο του Δήμου Παύλου
Μελά. Οι προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στον
«Ασκληπιό», το νέο Κινητό Πολυϊατρείο του Οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο θα στελεχώνεται από εθελοντές
γιατρούς και προσωπικό του Οργανισμού.
Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε εδώ
•
Καλοκαιρινό bazaar και δημιουργική απασχόληση για
παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Δήμο Παύλου
Μελά --12-13 Ιουνίου
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί τους μικρούς και μεγάλους
φίλους του στο καλοκαιρινό bazaar που διοργανώνει, το Σάββατο 12
Ιουνίου από 9:00 έως 14:00 και 17:00 έως 20:00 και την Κυριακή 13
Ιουνίου από 9:00 έως 14:00, στο Πρώην Στρατόπεδο του Δήμου
Παύλου Μελά (έναντι Δημαρχείου).
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Εκπαιδευτικό υλικό και τράπεζα θεμάτων για την ειδικότητα επαγγελματικού συμβούλου
Στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή
της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων», με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5003379 και του Υποέργου 2 «Συστημική παρέμβαση για την πιστοποίηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού
Προσανατολισμού», το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερωτικό δελτίο για το εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό υλικό και την τράπεζα θεμάτων που αναπτύχθηκε για την ειδικότητα επαγγελματικού συμβούλου (επίπεδο β’) σύμφωνα με
το πλαίσιο προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης Σύμβουλων Σταδιοδρομίας και το αντίστοιχο επαγγελματικό
περίγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, που αφορά στη στήριξη της λειτουργίας ΜμΕ και
Μεγάλων Επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της
τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία
επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας των επιλέξιμων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου,
μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης τους. Δικαιούχοι της Δράσης είναι τουριστικές επιχειρήσεις
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και
επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020, έχουν συμπληρώσει 1
τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019 και έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα
μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» της Πρόσκλησης
της Δράσης. Επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση των ΕΜΕ πληρούται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του
2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από
επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους. Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 400.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.
Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά
μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του
ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019. Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η μη
επιστρεπτέα ενίσχυση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανηγμένου
κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό
στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη
επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα, επί του συνολικού
ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020. Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: (i) γίνεται ηλεκτρονικά στο:
www.ependyseis.gr , (ii) διαρκεί από 16.06.2021 μέχρι 29.09.2021. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά
προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά
με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: • στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία
Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ., • στο 801 11 36 300 (από
σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ., • στην ιστοσελίδα της Δράσης, • στην ιστοσελίδα www.espa.gr, • στα
σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr. Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση της
Δράσης.
EEA Grants: Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας & Άσυλο και Μετανάστευση
Η ΣΟΛ CROWE σε συνεργασία με την HumanRights360, ως Διαχειριστές της Επιχορήγησης (Fund Operator) των ΕΕΑ Grants με
αφορμή την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, μας ενημερώνει ότι η SOL
CROWE, σε συνεργασία με την HumanRights360, έχει αναλάβει από τον Φεβρουάριο του 2019, τη διαχείριση της επιχορήγησης δύο
προγραμμάτων των EEA Grants, συνολικού ύψους 23 εκ. ευρώ. Τα προγράμματα, Πρόγραμμα Ι: «Τοπική ανάπτυξη και μείωση της
φτώχειας» και Πρόγραμμα ΙΙ: «Άσυλο και Μετανάστευση», στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων (Ι) και
στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, στην υποστήριξη και φροντίδα για τους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα
ασυνόδευτα παιδιά (ΙΙ). Οι φορείς που υλοποιούν τα έργα των προγραμμάτων είναι: ΑΡΣΙΣ, International Rescue Committee Hellas,
Médecins du Monde Greece - Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, ΜΕΤΑδραση, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ),
SolidarityNow, NORCAP/ NRC, The European Wergeland Centre (EWC), IOM Greece, UNHCR, και ο Δήμος Αθηναίων. Περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Έκθεση Κρητικών προϊόντων, Οικοτεχνίας – Χειροτεχνίας
O Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης σας προσκαλεί στην Έκθεση Κρητικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας –
Χειροτεχνίας που θα πραγματοποιηθεί από 29 Ιουλίου έως και 9 Αυγούστου 2021. Ο Σύλλογος έχει κιόσκια ανοικτά, 9 τ.μ. που ενοικιάζει
στις συμμετέχουσες με ένα συμβολικό ποσό των 200 ευρών και για τις 10 ημέρες της έκθεσης. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται ρεύμα
(μια πρίζα ρεύματος), προμετωπίδα με το όνομα της επιχείρησης, διαφήμιση, καθαριότητα και φύλαξη. Η έκθεση θα γίνει με όλους τους
κανονισμούς που αναφέρει το Υπουργείο Υγείας. Για τη συμμετοχή σας δηλώστε ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο και αντικείμενο
δουλειάς στο email του συλλόγου: women.crete@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6974157232. Διεύθυνση: Αγία Ειρήνη – Κρουσώνας.

11ο Θεματικό Εργαστήριο του Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ ΣΤΟΧΟΣ
Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης “Στόχος” Διοργανώνει και σας προσκαλεί σε Θεματικό
Εργαστήριο με θέμα: «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα».Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00. Στο
χώρο του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. ΣΤΟΧΟΣ, Κ. Καραμανλή 40, Γέφυρα, Θεσσαλονίκης. Ομάδα Στόχου: Γυναίκες άνεργες και Γυναίκες
επιχειρηματίες. *Λόγω της εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων για τον Covid-19 υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων που μπορούν
να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, για τον καλύτερο προγραμματισμό παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2310 715 881.
E-Mail: info@kentrostirixisstoxos.gr .

Προσφορές - Ζητήσεις Συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι αναφερόμενες στο Δελτίο
Ζητήσεων - Προσφορών Απρίλιος-Μάιος 2021 ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιθυμούν να επικοινωνήσουν
με ελληνικές, προκειμένου να συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται στην κάθε ζήτηση.

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ημερίδα για την Καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων
Στο πλαίσιο του έργου Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης και Πληροφόρησης LIFE PROWhIBIT «Πρόληψη Περιβαλλοντικού Εγκλήματος
Αποβλήτων με Έξυπνες Επιθεωρήσεις» (LIFE 18 GIE/GR/000899), με συντονιστή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
εταίρους το Πράσινο Ταμείο και το European Union Network for The Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL),
διοργανώνεται την Τρίτη 15 Ιουνίου και ώρα 10:00-14:15, η 1η Διαδικτυακή Ημερίδα του έργου με θέμα «Περιβαλλοντικό Έγκλημα στο
πεδίο της διαχείρισης Αποβλήτων: Χαρακτηριστικά-Πρακτικές-Νομοθετικό πλαίσιο-Προκλήσεις». Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο εγγραφής.

“Σύγχρονες Λύσεις & Νέα Υλικά”
Το ΚΤΙΡΙΟ σας προσκαλεί στο 3o τεχνικό webinar του 2021 την Τρίτη, 15 Ιουνίου και ώρα 6:30 μ.μ. - 8:00 μ.μ. Ειδικοί επιστήμονες,
εξειδικευμένοι επαγγελματίες και εκπρόσωποι εταιρειών του χώρου θα παρουσιάσουν σύγχρονες λύσεις σε προβλήματα των
κατασκευών με νέα υλικά και νέους τρόπους εφαρμογής. Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης. Είσοδος Ελεύθερη. Δήλωση Συμμετοχής
(εδώ).
Θέματα Ομιλιών:
•Εγκαταστάσεις εξωτερικών κουφωμάτων με στόχο την εξασφάλιση υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας | ALUMIL - Νίκος Κεραμίδας,
Επιθεωρητής τεχνικής εκπαίδευσης της ALUMIL Academy, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
•Σύγχρονες μέθοδοι θέρμανσης – ψύξης επιφανειών (Δάπεδο – Τοίχος - Οροφή) | CALDA ENERGY - Γιάννης Κόνιας, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
•Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM | VITEX- Γιάννης Πέτρου, Technical Sales Manager
•Νέα υλικά, εφαρμογές και υπηρεσίες της ΕΤΕΜ | ETEM Γιώργος Φουντής, Υπεύθυνος μεγάλων έργων, Μηχανολόγος Μηχανικός
•Ηλεκτροκίνηση & Λύσεις Φόρτισης σε σύγχρονες κτιριακές εφαρμογές | ABB
Ιωάννης Σταθόπουλος, Sales Specialist Τομέα Ηλεκτροκίνησης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο της Απολιγνιτοποίησης και τις ευκαιρίες που
προκύπτουν
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), σε συνεργασία με την Grant Thornton, διοργανώνουν διαδικτυακή
(μέσω zoom) ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο της Απολιγνιτοποίησης και ευκαιρίες που προκύπτουν
στην περιοχή της Θεσσαλίας» την Τρίτη 15 Ιουνίου και ώρα 16.30. Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της
επιχειρηματικής κοινότητας, σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης, βασικά
αναπτυξιακά εφόδια στην προσπάθεια της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Επίσης, θα γίνει αναφορά στην
επίσπευση της απολιγνιτοποίησης και την αξιοποίηση, περίπου, 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της «Δίκαιης Μετάβασης», που μπορεί να
συμβάλλει, ουσιαστικά, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον εκσυγχρονισμό, περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων
γεωγραφικών περιοχών της χώρας. Δείτε εδώ την πρόσκληση και το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι
για τη συμμετοχή τους μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής έως τις 11/06 προκειμένου να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος
για την είσοδο στην εκδήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον ΣΘΕΒ (αρμόδιος: κ. Κώστας Γρηγορίου,
τηλ. 2410555507, e-mail: sthev@sthev.gr).
“The Future of International Supply Chains –
Sustainable, Digital, Smart”
To ICC Germany με το ICC και την υποστήριξη
του ICC Ελλάς, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο
του 2021, διοργανώνουν το Διεθνές Φόρουμ «Το
Μέλλον των Διεθνών Εφοδιαστικών Αλυσίδων Βιώσιμο, Ψηφιακό, Έξυπνο» με την έναρξη των
εκδηλώσεων στις 16 Ιουνίου από τις 11:00 έως τις
12:30 ώρα Ελλάδος. Σε συνέχεια του εναρκτήριου
forum θα διεξαχθεί μία σειρά διεθνών workshops
που αφορούν τα τρέχοντα θέματα και τις πιεστικές
ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον των διεθνών
αλυσίδων εφοδιασμού: Workshop: Supply Chain
Finance– 30/06/2021, Workshop: Global Supply
Chains and Trade Policy- 05/10/2021, Workshop:
Supply Chain and Circular Economy- 08/09/2021,
Workshop: Digitalization of Supply Chains27/07/2021, Workshop: Tomorrow’s Supply
Chain- 28/10/2021, Workshop: Supply Chain Due
Diligence 22/09/2021.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η γλώσσα στα
αγγλικά. Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε πρόσκληση
για τα παραπάνω workshops παρακαλούμε
εγγραφείτε στο event alert.

Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
"Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για
Προμήθεια Πρώτων Υλών. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ".
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική
Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον
ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική
αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σε
συνεργασία με τα Επιμελητήρια, μέλη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλούν στη διαδικτυακή ενημερωτική
εκδήλωση που συνδιοργανώνουν για τις επιχειρήσεις εστίασης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα:
Ερωτήσεις-Απαντήσεις & Χρήσιμες
επισημάνσεις για την ορθή υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση
του ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για
Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» την Τετάρτη
16/6/2021 στις 19:00. Λόγω της τεχνικής δυνατότητας της διαδικτυακής
πλατφόρμας (συμμετοχή έως 300 άτομα) για την συμμετοχή κάθε
ενδιαφερόμενου στην διαδικτυακή εκδήλωση παρακαλούμε θερμά να
συμπληρωθεί, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15/6/2021, η παρακάτω Φόρμα
Εγγραφής για την τήρηση σειράς προτεραιότητας και την υποβολή
ερωτημάτων που αφορούν στη Δράση προκειμένου να απαντηθούν στη
διάρκεια της εκδήλωσης. Φόρμα εγγραφής. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί
έγκαιρα το link με τις οδηγίες σύνδεσης & συμμετοχής στην εκδήλωση.
Πληροφορίες: ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (τηλ. 2310-480.000, www.kepa-anem.gr ).

Doing Business in Poland
Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και εργαλείων της, συνεχίζει την
υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με τo
webinar «Doing Business in Poland – COVID 19 Challenges and Opportunities» σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.
16.06.2021, ώρα Ελλάδος 15:00. Διάρκεια μία (1) ώρα και δέκα (10) λεπτά. Γλώσσα: Αγγλικά. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις
ευκαιρίες και τις προκλήσεις της εξαγωγικής δραστηριότητας, εν μέσω COVID19, σας προσκαλεί στην προαναφερόμενη διαδικτυακή
εκδήλωση. Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας. Πρόγραμμα.
Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση workshop με θέμα "Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Σύγχρονη Επιχείρηση''
στις 22 Ιουνίου 2021
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) σας προσκαλεί στην τέταρτη διαδικτυακή εκδήλωση - workshop, για
την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, start – ups, επιχειρήσεων νέων και γυναικών, καθώς
και άλλων ενδιαφερομένων φορέων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM,
την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00. Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως:
15:00 – 15:10 Χαιρετισμός του κ. Κωνσταντίνου Μωραϊτίδη, Υπεύθυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων - μέλους της
Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΘ . 15:10 – 15:30 Παρουσίαση των δράσεων του έργου IPMED για την υποστήριξη των επιχειρήσεων
στη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τον κ. Αντώνη Μπούμπουλα, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και
Έρευνας ΕΒΕΘ. 15:30 – 16:15 Εισήγηση της κας Έφης Τζίβα, Καθηγήτριας στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στο Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με
θέμα «Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και η σημασία τους για τις σύγχρονες επιχειρήσεις»
Η κα Τζίβα θα παρουσιάσει με προσιτό τρόπο την έννοια των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα
επιμέρους δικαιώματα και ειδικά για τα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (εθνικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως και
επιγραμματικά για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη σημασία τους για τις επιχειρήσεις. Θα δοθεί έμφαση στις “νεοφυείς”
επιχειρήσεις και τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συνδυαστικά με καινοφανείς τρόπους
χρηματοδότησης, για την είσοδο και επιβίωσή τους στην αγορά. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η κτήση
αλλά και η χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή οικονομία και οι διάφορες προεκτάσεις οικονομικού αλλά και
κοινωνικοηθικού περιεχομένου που παρουσιάζει σήμερα, όπως και στο άμεσο μέλλον, η χρήση αυτή.
16:15 – 16:30 Ερωτήσεις-απαντήσεις Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου IPMED “IP Capacities for Smart, Sustainable
and Inclusive Growth in the Mediterranean Region”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENI CBC MED και εθνικούς
πόρους και αποσκοπεί να συμβάλει στην αύξηση του δυναμικού καινοτομίας νέων και γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και νεοφυών
επιχειρήσεων (start-ups), μέσα από την ενδυνάμωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και δεξιοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας. Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο workshop παρακαλούμε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μέσω του
συνδέσμου https://zoom.us/webinar/register/WN_WPx1G6BLSWO2cfFCqTT6Ow στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM, μέχρι την Τρίτη
22 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 και στη συνέχεια θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Σημείωση το workshop θα
βιντεοσκοπηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της φόρμας συμμετοχής θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στα πλαίσια του έργου IPMED.

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: Κατάθεση στον
ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας προϊόντων. Με
ηλεκτρονική επιστολή της εδώ Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. μας ενημέρωσε ότι η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ νέα
κοινοποίηση TBT σχετικά με τα επικαιροποιημένα πρότυπα για τα εξής :
Υγρά μαντηλάκια, Χάρτινοι σάκοι για συσκευασία γύψου, Η ειδοποίηση του ΠΟΕ επισυνάπτεται για την εξυπηρέτησή σας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση δυνητικά επηρεαζόμενων επιχειρήσεων στην χώρα μας και, στην συνέχεια, για την αποστολή τυχόν
σχολίων, παρατηρήσεων κλπ στο Γραφείο μας μέχρι 4 Ιουλίου 2021, προκειμένου με τη σειρά μας να τα προωθήσουμε στο τμήμα
Εμπορικών Υποθέσεων της εδώ Διπλ. Αντι/πείας της Ε.Ε.
Μπορείτε επίσης να βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο TBT: http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και SPS:
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search Η ειδοποίηση του ΠΟΕ βρίσκεται ΕΔΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάϊρο
(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482, 27952036,
email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Γερμανική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (DESTATIS) – Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας»
- «Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας - Εισηγήσεις για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Κίνδυνοι για το
γ/ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο
(http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφα με θέμα:
- «Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία Αρ. Τεύχους: No. 22 απο 7 Ιουνίου 2021.»
- «Ο ενεργειακός τομέας στη Βόρεια Μακεδονία»
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.

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Δελτίο Οικονομικής
πληροφόρησης Μαΐου 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 .
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο με ανάρτησή του στη διαδικτυακή
ύλη του Υπουργείου Εξωτερικών https://agora.mfa.gr μας ενημερώνει ότι Το βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και
Αγροτικών Υποθέσεων εξέδωσε οδηγίες σχετικά
με την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία1 σύνθετων προϊόντων προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Οκτωβρίου 20212. Δείτε
το σχετικό έγγραφο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Λονδίνου.
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: «B2B
matchmaking για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ στο τρίτο επιχειρηματικό φόρουμ Ιαπωνίας-Αφρικής 2021». Πιο συγκεκριμένα,
το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας προκηρύσσει πρόσκληση για αιτήσεις για μια επερχόμενη ευκαιρία εικονικής
αντιστοίχισης για τις ΜΜΕ της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Αφρική να συναντηθούν με ιαπωνικές εταιρείες
συμπεριλαμβανομένων αγοραστών και επενδυτών, κατά τη διάρκεια του Τρίτου Επιχειρηματικού Φόρουμ Ιαπωνίας-Αφρικής από τις
29 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου 2021. Η προθεσμία υποβολής αίτησης παρατάθηκε έως τις 18 Ιουνίου. Ημερομηνίες εικονικής
αντιστοιχίας: 29 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου 2021, χώρος: διαδικτυακά, κόστος συμμετοχής: δωρεάν. Για να προκριθείτε στη διαδικασία
προεπιλογής:
• Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας ΕΔΩ.
• Συμπληρώστε τη συνημμένη φόρμα αίτησης (διατίθεται επίσης ΕΔΩ) και στείλτε την στην ακόλουθη διεύθυνση email:
Japan_Africa_Business_Forum@eu-japan.or.jp Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των
συμμετεχόντων και το πρόγραμμα θα βρείτε στον ιστότοπο: https://www.eu-japan.eu/events/call-applications-b2b-matchmaking-eusmes-third-japan-africa-business-forum
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα
- «Διεθνής Συνεδριακή Έκθεση Τεχνολογίας ASLAN 2021».
- «Βιομηχανία μόδας στην Ισπανία: Ο όμιλος Inditex σημειώνει κέρδη και αναμένεται να φθάσει νέα ιστορικά υψηλά»
- «Ιστορικά υψηλό ποσοστό απωλειών για τον όμιλο El Corte Inglés»
- «Διοργάνωση ΜOBILE WORLD CONGRESS 2021 (Βαρκελώνη, 28.06 – 1.07.2021), ενημέρωση για μερική απουσία της Vodafone
στο MWC»
- «Διεθνής Έκθεση Μόδας MOMAD 17-19 Σεπτεμβρίου 2021, Μαδρίτη – Διαδικτυακά και με φυσική παρουσία»
- «Ημερίδα για τις «Έξυπνες Πόλεις» Smart city – new technologies, business opportunities and implementation of innovative solutions
Μαδρίτη, 10.06.2021, Διαδικτυακά»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-madrid@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα «Μηνιαία επισκόπηση οικονομικών εξελίξεων Σαουδικής Αραβίας Μάϊος 2021».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας
στην Τζέντα, e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr , Τηλ. +966 126690824 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο –Μάιος
2021
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 .

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας
Το σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς 5 υπουργικές τροπολογίες που είχαν κατατεθεί σε αυτό, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην
Ολομέλεια, αργά το απόγευμα της Πέμπτη. Δείτε το σχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά έγγραφα. (ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter|11.6.21).

Ξεκίνησε ο Β’ κύκλος της «Ψηφιακής Μέριμνας», ενός έργου του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δελτίο Τύπου 11.06.2021: Ξεκίνησαν να υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης και οι
δικαιούχοι του Β’ Κύκλου της «Ψηφιακής Μέριμνας», μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια του Β’ κύκλου, μπορούν να καταθέτουν αίτηση όλοι οι δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας,
ανεξαρτήτως του αν είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού (Α21) του ΟΠΕΚΑ.Δικαιούχοι της «Ψηφιακής Μέριμνας»
είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες λαμβάνουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε
εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε επιλέξιμη δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Για μια οικογένεια
με δύο γονείς και δύο παιδιά, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα των 6.000 ευρώ αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα 12.000
ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 409.000 επιταγές δικαιούχων του Α’ κύκλου.Καλούμε τους δικαιούχους του Β’ κύκλου του
προγράμματος, καθώς και τους δικαιούχους του Α’ κύκλου που δεν έχουν καταθέσει ακόμα την αίτησή τους, να ενημερωθούν σχετικά
με την «Ψηφιακή Μέριμνα» στην ιστοσελίδα www.digital-access.gov.gr και να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα https://beneficiary.digital-access.gov.gr/ . Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους δικαιούχους των Α’ και Β’ κύκλων
του προγράμματος έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Μετά από αυτή την καταληκτική ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η
υποβολή νέων αιτήσεων, η έκδοση νέων επιταγών για αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και η πραγματοποίηση αγορών με
τις εκδοθείσες επιταγές για τους δικαιούχους των Α’ και Β’ κύκλων. Αφού η αίτησή τους εγκριθεί, οι δικαιούχοι τόσο του Α’ όσο και του
Β’ κύκλου θα λάβουν την επιταγή ή τις επιταγές τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, καθώς και με SMS στο κινητό
τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους. Οι επιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και τις 30 Ιουλίου για την αγορά
εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού της επιλογής των δικαιούχων, από εγκεκριμένο προμηθευτή της επιλογής τους. Τα Μητρώα
Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι δικαιούχοι
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές είτε για την κάλυψη του συνολικού κόστους του εξοπλισμού της επιλογής τους, είτε για την
κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους, εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία των διαθέσιμων επιταγών. Οι οικογένειες με περισσότερα από
ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και τρεις επιταγές για την αγορά μίας μοναδικής συσκευής, εφόσον το
επιθυμούν. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»Q Οικοδομώντας στη βιωματική εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις νέες
τεχνολογίες, η οποία αποτελεί το κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης, και στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την επίτευξη
ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου, επενδύονται 112 εκατ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού
(tablet, laptop, desktop) για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μέσω συστήματος επιταγών (voucher). Η «Ψηφιακή Μέριμνα» είναι ένα
πρόγραμμα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.». Το πρόγραμμα
εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που
στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα πολύ μεγάλης κλίμακας τόσο ως προς τον προϋπολογισμό του όσο και ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων, οι οποίοι
ανέρχονται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης συντελείται με γοργούς
ρυθμούς, με σημαντικές επενδύσεις για τη ριζική αναβάθμιση των δημόσιων δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, την ενίσχυση
του τεχνολογικού εξοπλισμού του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών και την αναβάθμιση της σύνδεσής τους με το διαδίκτυο, τη
δημιουργία εκτεταμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών,
την αύξηση της επαφής των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες στο σχολείο, και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν πολύτιμο εφόδιο
ζωής για όλους στην εποχή της παγκόσμιας κοινωνίας της γνώσης. Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να διασφαλίσουμε ότι η
συμμετοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης αφορά κάθε νέα και νέο, με ειδική μέριμνα για τους πιο οικονομικά
αδύναμους, στους οποίους και απευθύνεται το πρόγραμμα κατά προτεραιότητα.

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπ. Οικονομικών & Ψηφιακής Διακυβέρνησης "Gov-ERP: Προς υλοποίηση το νέο e-εργαλείο
συνολικής Δημοσιονομικής Διαχείρισης του κράτους"
Σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της Δημοσιονομικής Διαχείρισης του Κράτους εισάγει το έργο Gov-ERP «Μεταρρύθμιση του
Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση». Ο διεθνής ανοικτός Διαγωνισμός δημοσιεύθηκε
ήδη και, βάσει σχετικής προγραμματικής συμφωνίας, το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 51.522.000 ευρώ, θα αναπτυχθεί από τη
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας
M.Α.Ε. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου, το οποίο είναι από τα πρώτα που έχουν ενταχθεί και ξεκινήσει στο πλαίσιο του Ταμείου
Ανάκαμψης, υπολογίζεται σε 48 μήνες και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας,
καθώς θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο την ακριβή και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Κεντρικής
Διοίκησης, αλλά και του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της περιουσιακής διάρθρωσής τους. Ταυτόχρονα, θα δίνει
τη δυνατότητα: καταγραφής όλων των ροών του δημοσίου χρήματος, σε όλα τα στάδια της δαπάνης, επίσπευσης των πληρωμών της
Κεντρικής Διοίκησης, ορθής και άμεσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, βελτίωσης των διαδικασιών κατάρτισης,
εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, σύγκλισης του Σχεδίου Λογαριασμών με το Σχέδιο Λογαριασμών των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και συμβατότητας με άλλες διεθνείς οικονομικές ταξινομήσεις (ESA 2010, GFSM 2014). Το GoVERP θα περιλαμβάνει: Τη λειτουργία του νέου, αναβαθμισμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής
Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ). Την ικανοποίηση των αναγκών του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ), όπως
διαμορφώνεται μετά τη δημοσίευση του π.δ.54/2018. Το νέο σύστημα θα υποστηρίξει την εφαρμογή λογιστικής πλήρους
δεδουλευμένης βάσης (accrual basis), σύμφωνα με το νέο λογιστικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα Λογιστικά
Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (όπως τα IPSAS). Τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των χρηματοοικονομικών σταδίων
εκτέλεσης της σύμβασης και προμηθειών. Επίσης, θα υποστηρίζεται η εισαγωγή, αποθήκευση και παρακολούθηση όλων των
χρηματοοικονομικών παραστατικών που πρέπει να παρέχονται από τους συναλλασσόμενους (προμηθευτές, πάροχοι, εργολάβοι
κ.λπ.) και θα ενημερώνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο όλα τα εμπλεκόμενα υποσυστήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής,
όπως αποθήκες, μητρώα παγίων, μητρώα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,
μητρώα εγγυήσεων, μητρώα χρηματοοικονομικών κινδύνων κ.λπ. H διαδικασία των προμηθειών θα υποστηρίζεται από σύστημα
κωδικοποίησης/κατηγοριοποίησης των αγαθών και υπηρεσιών. Την άμεση επικοινωνία, μέσω του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας» της
ΓΓΠΣΔΔ, με όλα τα οριζόντια συστήματα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά τα TAXIS, e-ΠΔΕ, ΕΣΗΣΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.
Την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού επιδόσεων και της εισαγωγής της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού
(green budgeting ).
Tην παρακολούθηση της ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Σε ΦΕΚ οι νέες αντικειμενικές αξίες – Οι αλλαγές σε περιοχές της Θεσσαλονίκης 9 Ιουνίου 2021
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση από το υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των
αντικειμενικών αξιών όλων των ακινήτων στη χώρα.
Η δημοσιοποίηση των 13.808 τιμών ζώνης οι οποίες καλύπτουν πλέον το 98% της Επικράτειας έδειξε αυξήσεις για μια στις δύο τιμές
ζώνης ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα για 7.634 περιοχές – ζώνες, εκ των οποίων οι 6.105 είναι ήδη ενταγμένες στο σύστημα των
αντικειμενικών αξιών και οι υπόλοιπες 1.529 εντάσσονται για πρώτη φορά στο σύστημα αυτό.
Η μεγαλύτερη αύξηση 250% εντοπίζεται στην Ιθάκη, η οποία αποκτάει για πρώτη φορά τιμές ζώνης και ακολουθούν περιοχές της
Μυκόνου που οι τιμές έκαναν άλμα 229% αλλά και της Σαντορίνης, του κέντρου της Αθήνας και της λεγόμενης Αθηναϊκής Ριβιέρας.
Μεγάλες αυξήσεις εντοπίζονται στην Κω (108%) , στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής (94%) και ακολουθούν με 79% η Κεφαλονιά και 75%
η Χερσόνησος Ηρακλείου.
Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες της Θεσσαλονίκης είναι οι ακόλουθες:

ΕΝΦΙΑ
Με βάση τις νέες τιμές και τις παραπάνω αλλαγές, έγινε προσομοίωση της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2018.
Σύμφωνα με αυτήν, μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για 1.470.962 ή το 23% των φυσικών προσώπων και αμετάβλητα για
3.995.181 ή το 62%.
Ελάχιστη αύξηση από ένα έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο όρο) θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709 ή το 12%.
Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ, θα έχουν τα εκκαθαριστικά 160.001 φυσικών προσώπων ή το 2,3%.
Mόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολογούμενους θα προκύψει αύξηση πάνω από 200 ευρώ.
Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι το 97% των φυσικών προσώπων θα έχουν εκκαθαριστικά μειωμένα, αμετάβλητα ή με
οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τα νομικά πρόσωπα, καθώς το 91% θα δει εκκαθαριστικά μειωμένα (61%), σταθερά (25%) ή αυξημένα
έως 50 ευρώ (5%).
Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ. (ΠΗΓΗ:
newsletter ΤΕΕ/ΤΚΜ – 286- 10 IOYΝIOY 2021).

Πρόσκληση σε εκδήλωση: SEADRION διαδικτυακή ημερίδα
Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας
προσκαλεί στην ημερίδα με τίτλο: «Περιφερειακή αειφόρος ανάπτυξη μέσω εφαρμογών αβαθούς γεωθερμίας με θαλασσινό νερό» Η
ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, 10:00 – 13:00 στο πλαίσιο του έργου SEADRION. Στόχος του
έργου SEADRION καθώς και της ημερίδας είναι η διάδοση του συστήματος της αντλίας θερμότητας με χρήση θαλασσινού νερού ως
εναλλακτική και βιώσιμη μορφή ενέργειας για ψύξη και θέρμανση κτιρίων.
H ημερίδα απευθύνεται σε κυβερνητικούς,
επαγγελματικούς, θεσμικούς και ερευνητικούς φορείς έχοντας ως βασικό θεματολογικό άξονα τον πυλώνα της περιφερειακής
αειφόρου ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης/ψύξης με χρήση θαλασσινού νερού. Η ημερίδα
διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου SEADRION, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B «Αδριατική –Ιόνιο 20142020» INTERREG ADRION. Το έργο SEADRION υλοποιείται από University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval
Architecture (επικεφαλής εταίρος) σε συνεργασία με τους: GOLEA (Σλοβενία), Municipality of Izola (Σλοβενία), ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα);
AKBN (Αλβανία); DURA (Κροατία). Για εγγραφές, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο:
https://forms.gle/jvQgkaiCCPKxckkC7. Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο:
https://certh.webex.com/certh/j.php?MTID=m4d2d597220e0fdabd079aad1ebe1f0a7 . Επισυνάπτεται η ατζέντα του συνεδρίου για
περαιτέρω πληροφορίες. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες: k
ος Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Επιστημονικός Συνεργάτης, ketikidis@certh.gr, Τηλ: 2463 0 55300 (εσωτ. 0203)Το
Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης “Στόχος” Διοργανώνει και σας προσκαλεί σε Θεματικό
Εργαστήριο με θέμα: «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα».Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.
Στο χώρο του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. ΣΤΟΧΟΣ, Κ. Καραμανλή 40, Γέφυρα, Θεσσαλονίκης. Ομάδα Στόχου: Γυναίκες άνεργες και
Γυναίκες επιχειρηματίες. *Λόγω της εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων για τον Covid-19 υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων
που μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, για τον καλύτερο προγραμματισμό παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο
Επικοινωνίας: 2310 715 881.
E-Mail: info@kentrostirixisstoxos.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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18/06/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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14/07/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛ. 25510 41314
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22/6/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛ.2310 381074

ΤΔ 41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
"ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ" ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ
ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΗ
424 ΓΣΝΘ
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1Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2
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20/7/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
"ΕΙΔΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΜΕ
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ.2313 307190
20/7/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
"ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΤΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛ.2313 307190
21/06/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ
ΡΥΘΜΟΥ ΤΗΛ. 2310005859

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

21/06/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΗΣ
ΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
IEMENS
MULTIX
UP
ΤΗΛ. 2310005859

ΠΦΥ ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
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ΓΙΑ

ΤΗΝ
ΝΩΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΦΥ ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

•

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.

