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Την Παρασκευή 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Ιουλίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (25.08.2021) : Την
Παρασκευή 27 Αυγούστου θα καταβληθούν 7,2 εκατ. ευρώ σε 36.052 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον μήνα Ιούλιο.
Κατά την ίδια ημέρα θα καταβληθούν 3 εκατ. ευρώ για 6.935 πληρωμές δικαιούχων για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού
για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο (υπόλοιπα πληρωμών), σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων με
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο τουρισμού.
Συνολικά θα καταβληθούν 10,2 εκατ. ευρώ για 42.987 πληρωμές δικαιούχων.

«Νέα έκτακτη χρηματοδότηση 2,15 εκατ. ευρώ σε πληγέντες Δήμους από φυσικές καταστροφές»
Δελτίο Τύπου Υπουργείο Εσωτερικών. Σε συνέχεια της διαρκούς επικοινωνίας με την Αυτοδιοίκηση, καθώς και επισκέψεων
κυβερνητικού κλιμακίου σε πυρόπληκτες περιοχές υπό τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό αρμόδιο για θέματα κρατικής αρωγής και
αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, κ. Τριαντόπουλο, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα
παρέχεται νέα έκτακτη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 2,15 εκατ. ευρώ σε πληγέντες Δήμους.
Η χρηματοδότηση αφορά τη δεύτερη φάση άμεσης στήριξης πληγέντων Δήμων για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες
πυρκαγιές, καθώς και πρόσθετα κονδύλια για τη στήριξη και αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από τον σεισμό στη Σάμο.
Ο κ. Πέτσας, δήλωσε: «Προχωράμε ταχύτατα σε νέα στήριξη των Δήμων που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ συνεχίζουμε να
ενισχύουμε Δήμους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, όπου υπάρχει ανάγκη. Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση θα κάνουμε ό,τι
χρειαστεί για να αποκατασταθούν το ταχύτερο δυνατό οι ζημιές».

Τα οριστικά αποτελέσματα για τις εγγραφές παιδιών με κρατικά voucher σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (23.08.2021):
Την Τρίτη 24 Αυγούστου ξεκίνησαν οι εγγραφές των παιδιών με κρατικά voucher σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς. Κατά τη φετινή περίοδο 2021-2022 τίθενται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε εφαρμογή δύο παράλληλα προγράμματα
κουπονιών (vouchers) για βρεφονηπιακούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠμεΑ προς ωφελούμενες
μητέρες με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας (βρεφονηπιακοί) και σχολικής ηλικίας κατά τις
απογευματινές ώρες (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ). Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταφέρνει έτσι να μην αφήσει
κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακών σταθμών και, σε σχέση με το 2019, να εντάξει 15.000 (16%) περισσότερα παιδιά σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς.Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,
προϋπολογισμού 279 εκατ. ευρώ , διανέμει περίπου 150.000 vouchers σε άνεργες και εργαζόμενες μητέρες του ιδιωτικού τομέα για
απασχόληση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ ενώ το παράλληλο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ διανέμει άλλα 15.000 vouchers σε οικογένειες με υψηλότερα εισοδηματικά κριτήρια (έως
33.000 ευρώ για οικογένεια με 1-2 παιδιά) και εντάσσει και τις γυναίκες που εργάζονται στο δημόσιο τομέα.
Συνολικά, για το Πρόγραμμα της «Εναρμόνισης» υπέβαλαν αίτηση 167.104 μητέρες για 232.203 παιδιά, εκ των οποίων, μετά την
εξέταση των ενστάσεων, έλαβαν το voucher 152.269 παιδιά. Για το παράλληλο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» υποβλήθηκαν αιτήσεις για 18.660 παιδιά
και μετά την εξέταση και των ενστάσεων, έλαβαν voucher 14.762 παιδιά (6.742 νήπια και 8.020 βρέφη).
Αξίζει να σημειωθεί ότι θα συμπεριληφθούν με επιπλέον προϋπολογισμό, 1.500 παιδιά ακόμη, στο πρόγραμμα διανομής voucher.
Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η πρόσβαση στην προσχολική αγωγή θέλουμε
να είναι δεδομένη για κάθε οικογένεια και κάθε παιδί. Είναι μια θέση στην οποία είμαστε αμετακίνητοι από την αρχή. Ειδικά σε
περιόδους ύφεσης λόγω της πανδημίας, είμαστε αποτελεσματικοί και πιστοί σε όσα λέμε. Σε μια δύσκολη χρονιά συνεχίζουμε την
ενίσχυση της προσχολικής αγωγής και διασφαλίζουμε την πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλα τα παιδιά. Η ποιοτική
προσχολική αγωγή είναι ένα ουσιαστικό όχημα για την ανάπτυξη όλων των παιδιών και την μετέπειτα πορεία τους. Γι’ αυτό εξάλλου
δημιουργήσαμε και το πρόγραμμα «Κυψέλη» ένα ενιαίο, ολιστικό πρόγραμμα, κοινό για όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της
χώρας. Είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί και σε κάθε γονέα.»

Ολοκληρώθηκε η παράδοση των 176 εργατικών κατοικιών του
οικισμού «Κέρκυρα V» του OAEΔ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ολοκληρώθηκε στις 26/08/2021 η παράδοση των 176 εργατικών
κατοικιών στους δικαιούχους του οικισμού «Κέρκυρα V» του ΟΑΕΔ
στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη, παρουσία του υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του διοικητή του ΟΑΕΔ
Σπύρου Πρωτοψάλτη. Παραδόθηκαν ειδικότερα οι τελευταίες 12
εργατικές κατοικίες στους δικαιούχους οικιστές
Η παράδοση των κατοικιών σηματοδοτεί την περάτωση ενός
σημαντικού έργου που παρουσίασε μεγάλες καθυστερήσεις τα
προηγούμενα 14 χρόνια. Δίνοντας προτεραιότητα στην επίλυση των
χρόνιων τεχνικών, νομικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων και με
συντονισμένες και εντατικές προσπάθειες της Διοίκησης και των
αρμόδιων Υπηρεσιών, σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς
και εκπροσώπους, η αποπεράτωση του οικισμού, που ξεκίνησε να
κατασκευάζεται το 2007, επιταχύνθηκε και ολοκληρώθηκε την τελευταία
διετία. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες 68 κατοικίες παραδόθηκαν τον
Φεβρουάριο 2021, οι επόμενες 68 τον Απρίλιο, 10 στις αρχές του
καλοκαιριού και ακόμα 18 στα μέσα Ιουλίου.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης, «Σήμερα μια μικρή "Οδύσσεια" ολοκληρώνεται με
αίσιο τρόπο. 176 εργατικές κατοικίες παραδίδονται επιτέλους σε πολίτες
που τις είχαν ιδιαίτερα ανάγκη. Η πρόοδος που έγινε τα τελευταία δύο
χρόνια ήταν ο καταλύτης, προκειμένου να φτάσουμε στην παράδοση
αυτού του χρήσιμου έργου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει να είναι
η κυβέρνηση των έργων».
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης σημείωσε ότι: «Σήμερα
είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα για 176 οικογένειες, για όλη την
Κέρκυρα και για τον ΟΑΕΔ. Η αποπεράτωση των εργατικών κατοικιών
δίνει οριστικό τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία των δικαιούχων και είναι
αποτέλεσμα της συνεργασίας και του συντονισμού του ΟΑΕΔ με την
τοπική κοινωνία. Συνεχίζουμε την προσπάθεια να κλείσουμε τις
εκκρεμότητες του παρελθόντος και να στηρίξουμε με όλα τα μέσα το
εργατικό δυναμικό της χώρας».
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας
Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Δημήτρης
Μπιάνκης, η Αντιπεριφειάρχης Μελίτα Ανδριώτη, η Δήμαρχος κεντρικής
Κέρκυρας Μερόπη Υδραίου, ο αντιδήμαρχος κεντρικής Κέρκυρας
Νικόλαος Καλόγερος και εκπρόσωποι της Μητρόπολης Κέρκυρας.
Ο οικισμός «Κέρκυρα V» περιλαμβάνει 176 κατοικίες, σε διώροφα
κτίρια, καθώς και 6 καταστήματα, μια αίθουσα συγκέντρωσης και
διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. Η κατασκευή του αγωγού λυμάτων
θα υλοποιηθεί μέσω της προγραμματικής σύμβασης του ΟΑΕΔ, του
Δήμου και της ΔΕΥΑΚ (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Κέρκυρας) που υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2020 και θα
χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ έως του ποσού των 1,9 εκατ. ευρώ.
Έως την ολοκλήρωσή του αγωγού, η αποχέτευση θα γίνεται μέσω
δεξαμενών και η μεταφορά των λυμάτων θα γίνεται από την ΔΕΥΑΚ,
έγκαιρα και με τη συχνότητα που απαιτείται.

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό
καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65
του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2020
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3852Β/18.08.201 η με αριθμ. Α.1186 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός των κρατών που
έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ.
6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2020».
Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Ξεκινά τη Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων για το
Πρόγραμμα
Χορήγησης
Επιταγών
Αγοράς
Βιβλίων έτους 2021 του ΟΑΕΔ
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου
και ώρα 12:00 και μέχρι την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 23:59, θα μπορούν οι δικαιούχοι να
υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους και οι
πάροχοι να δηλώνουν τη συμμετοχή τους για το
Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων
έτους 2021 του Οργανισμού.
Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική
ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των
επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα
εκδοθούν 180.000 επιταγές αξίας 20 € η καθεμία,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό
3.600.000 €, σημειώνοντας αύξηση κατά 20% του
αριθμού επιταγών και του προϋπολογισμού,
συγκριτικά με τα προγράμματα προηγουμένων ετών
αντίστοιχα.
Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και
ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση
10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και
τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι
οποίοι/ες το έτος 2020:
είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση
του eΕΦΚΑ ή
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής
παροχής προστασίας μητρότητας
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
συμπληρώνουν τουλάχιστον 4 συνεχείς μήνες
εγγεγραμμένης ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των
δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη
τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω
των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα
ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και
οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που
έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Η υποβολή αιτήσεων
από τους δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από
τους παρόχους γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του
TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης
πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ στις παρακάτω
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Δικαιούχοι
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/epitages-agoras-biblion
Πάροχοι
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/parokhoi-epitagon-agoras-biblion
Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που θέλουν να κάνουν
αίτηση για πολλά υποκαταστήματα πρέπει να έχουν
κωδικούς ΟΑΕΔ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση
δικαιολογητικών και σε ελάχιστες περιπτώσεις που
απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις
ηλεκτρονικές αιτήσεις. Το σύστημα επιλογής βασίζεται
στη μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση το
εισόδημά τους και τη σειρά προτεραιότητας υποβολής
της αίτησής τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/deltiabivlion

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής
των Γενικών Συνελεύσεων

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της Κοινωνικής
Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Δελτίο
Τύπου 21.08.2021), κατόπιν αιτήματος
των εκπροσώπων του επαγγελματικού
κλάδου των φοροτεχνικών, ανακοινώνει
ότι προτίθεται να προτείνει την παράταση
της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών
Συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν.
4548/2018, 69 του ν. 4072/2012 και 10
του ν. 3190/1955 για πενήντα (50)
ημερολογιακές ημέρες. Αντίστοιχα, και για
το ίδιο χρονικό διάστημα, θα προταθεί να
παραταθούν οι σχετικές προθεσμίες που
συνδέονται με την υποβολή πρακτικών
συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και
εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων
στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η παράταση των
προθεσμιών προτείνεται προκειμένου οι
επαγγελματίες
φοροτεχνικοί
να
διευκολυνθούν, εκτάκτως, στο έργο τους
που έχει πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω
των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και
λόγω της ταυτόχρονης λήξης των
προθεσμιών υποβολής φορολογικών
δηλώσεων.

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (23.08.2021): Σε δημόσια διαβούλευση στην
πλατφόρμα opengov (http://www.opengov.gr/minlab/?p=5396
) έως τις 3
Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για την ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο εμπίπτει στις
αρμοδιότητες της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αρμοδιότητες
στην Κοινωνική Αλληλεγγύη, Δόμνας Μιχαηλίδου. Το νομοσχέδιο αναπτύσσεται σε
τέσσερις πυλώνες:

Κάλεσμα για δωρεά φαρμάκων προς
τον Λίβανο
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο μετά
από αίτημα που έλαβε από την Πρεσβεία
του Λιβάνου μας γνωστοποιεί την ανάγκη
για αποστολή ενίσχυσης φαρμακευτικών
ουσιών. Πιο συγκεκριμένα:
«Εξαιτίας της δριμείας οικονομικής
κρίσης που μαστίζει τη χώρα του Λιβάνου,
η οποία έχει επηρεάσει ιδιαιτέρως τον
τομέα της υγείας, έχουμε λάβει αίτημα
από την Πρεσβεία του Λιβάνου στην
Αθήνα σχετικά με την αποστολή
ενίσχυσης,
και
συγκεκριμένα
των
φαρμακευτικών
ουσιών
που
επισυνάπτονται
(συνημμένο),
(συνημμένο). Όλο το υλικό θα πρέπει να
αποστέλλεται στην Πρεσβεία του Λιβάνου,
το προσωπικό της οποίας θα φροντίσει
για την ασφαλή μεταφορά και διάθεση των
φαρμάκων σε όσους τα έχουν ανάγκη.
Οι επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα
που θα προχωρήσουν σε οποιαδήποτε
δωρεά, παρακαλούνται να ενημερώσουν
και το Αραβο – Ελληνικό Επιμελητήριο
στο chamber@arabgreekchamber.gr»
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: + 30 2106711 210/ 6773 428 / 6726 882 (εσωτ.
109)/
Fax:
+
30
210-6746577
www.arabhellenicchamber.gr /κεντρικό email:
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr

Α) Παιδική Προστασία και μέτρα εξάλειψης παιδικής κακοποίησης
Θεσμοθετείται πλαίσιο πρόληψης και προστασίας έναντι της κακοποίησης των
ανηλίκων, σε δομές παιδικής προστασίας όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα
ιδρύματα παιδικής προστασίας, τα Κέντρα Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με
Αναπηρία και οι παιδικές κατασκηνώσεις. Μεταξύ άλλων ορίζεται Υπεύθυνος
Προστασίας Ανηλίκων ανά δομή, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί στις αρμόδιες
αρχές κάθε προφορική ή έγγραφη, επώνυμη ή ανώνυμη αναφορά περιστατικού
κακοποίησης από τους ωφελούμενους των μονάδων. Δημιουργείται Εθνικό Σύστημα
Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών, υπό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), το οποίο θα είναι ο συντονιστικός μηχανισμός, μέσω του
οποίου θα γίνεται η καταγραφή των γνωστοποιήσεων των περιστατικών κακοποίησης
ανηλίκων. Ορίζεται επίσης για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο ότι η πρόσληψη
προσωπικού στις δομές αυτές θα γίνεται με την κατάθεση λευκού Ποινικού Μητρώου
του εργαζόμενου, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Εισάγεται επίσης ο θεσμός του Συντονιστή για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί,
με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση ίσων
ευκαιριών. Εθνικός Συντονιστής για την Εγγύηση για το Παιδί ορίζεται το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).
Β) Άτομα με Αναπηρία και Ηλικιωμένοι
Καθιερώνεται ο Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με αναπηρία. Θα είναι το φυσικό
πρόσωπο, το οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία στη βάση των
εξατομικευμένων αναγκών τους, για τη διευκόλυνση των καθημερινών
δραστηριοτήτων τους, την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους, την ισότιμη
συμμετοχή τους στην κοινωνία και την πρόληψη περιθωριοποίησης και
ιδρυματοποίησής τους.
Η προστασία των ατόμων με αναπηρία δεν μπορεί να περιορίζεται στην επιδοματική
πολιτική αλλά έχει και ουσιαστικό ενεργητικό σκέλος που ενισχύει την ανεξάρτητη
διαβίωση των ΑμεΑ. Ο Προσωπικός Βοηθός είναι μια σημαντική παρέμβαση προς
αυτή την κατεύθυνση που ταυτόχρονα στηρίζει έμπρακτα το δικαίωμα των ατόμων με
αναπηρία να κάνουν και να υποστηρίζουν τις δικές τους επιλογές.
Επίσης, θεσπίζεται πλαίσιο για την έγκαιρη πρόληψη του φαινομένου της
κακοποίησης ευάλωτων ομάδων και συγκεκριμένα ενηλίκων ΑμεΑ, ηλικιωμένων και
χρονίως πασχόντων σε φορείς και δομές που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής
πρόνοιας, μέσω της υιοθέτησης μέτρων ικανών να αποτρέψουν τα περιστατικά
κακοποίησης.
Γ) Πρόγραμμα «Κυψέλη» για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
Δημιουργείται ένα ενιαίο, ολιστικό, καθημερινό πρόγραμμα, κοινό για όλους τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας που θα προσφέρει στα βρέφη και τα νήπια την
ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων και
ερεθισμάτων και στους γονείς τους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία.
Καθιερώνεται ο τακτικός έλεγχος όλων των βρεφών και νηπίων για την έγκαιρη
ανίχνευση τυχόν αδυναμιών και δυσκολιών. Θεσπίζεται Εθνικό Συμβούλιο
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης για το συντονισμό της προσχολικής
αγωγής και την ενιαία διαχείριση του νέου προγράμματος.
Δ) Αναδοχή – Υιοθεσία – Αποϊδρυματοποίηση
Θεσμοθετούνται τα Διαμερίσματα Αυτόνομης Διαβίωσης. Τα διαμερίσματα αυτά θα
βρίσκονται εντός αστικού ιστού, θα είναι μη-ιδρυματικού τύπου και θα προσομοιάζουν
κατά το δυνατόν περισσότερο συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος για να
επιτευχθεί η αποϊδρυματοποίηση και η ομαλή ένταξη των εφήβων που ζουν σε
ιδρύματα. Τέλος, ενισχύεται ο ρόλος του Κοινωνικού Συμβούλου για την επίβλεψη και
τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλες τις προνοιακές δομές της χώρας.
Καλούνται πολίτες, φορείς, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και οποιοσδήποτε
άλλος οργανισμός ή νομικό πρόσωπο, να συμμετέχουν στην διαβούλευση του
νομοσχεδίου για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και να υποβάλλουν τα
σχόλιά τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Focus Business Turkey August 2021
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Focus
Business Turkey Άυγουστος 2021 που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Το δελτίο περιέχει ειδήσεις
για την οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για τις περιφέρειες. Δείτε το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο.

Επιμορφωτικό
Πρόγραμμα-«Επιχειρησιακή
Αναλυτική (Business Analytics)»

Ξεκίνησαν την Τετάρτη 25.08.2021 οι αιτήσεις έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές
Μαθητείας ΟΑΕΔ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλεί
να γνωρίσετε το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα με
τίτλο «Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics)».

Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Ξεκίνησαν την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021, η
υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών, με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις 50
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ σχολικού έτους
2021-2022. Η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας είναι η Πέμπτη, 2
Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τη διαδικασία υποβολής
και αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και
την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmatiesekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholon-epas-matheteiastou-oaed
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:gov.gr → Εκπαίδευση →
Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με κριτήρια που
δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ακαδημαϊκά προσόντα και στην
επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων (ΦΕΚ 3552/Β/03-08-2021),
με απώτερο στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εκπαίδευσης στις
ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με 33
ειδικότητες υψηλής ζήτησης εφαρμόζουν το σύστημα της Μαθητείας,
το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση
στην Σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες
εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο
εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και
επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Περισσότερες
πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού
www.oaed.gr

Σκοπός του προγράμματος είναι:

•

Να
παρέχει
στους
εκπαιδευόμενους
εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Επιχειρησιακή
Αναλυτική.

•

Η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες
να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να
εφαρμόζουν τη γλώσσα, τη θεωρία και τα
μοντέλα του τομέα των επιχειρηματικών
αναλυτικών στοιχείων.

•

Η προώθηση της ικανότητας ανάλυσης,
σύνθεσης και επίλυσης σύνθετων μη
δομημένων επιχειρηματικών προβλημάτων.

•

Η ενίσχυση ικανοτήτων για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας
επιχειρήσεων
και
οργανισμών,
την
καινοτομία
και
την
επιχειρηματική δράση.

•

Η ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών
αξιοποιώντας τα οφέλη της συνεργατικής
μάθησης.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που το
αντικείμενο της εργασίας τους απαιτεί συμμετοχή σε
διαδικασίες λήψης αποφάσεων με ανάλυση δεδομένων
ή που επιθυμούν να αναπτύξουν αναλυτικές ικανότητες
για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη και
σε νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να αποκτήσουν
εξειδικευμένες γνώσεις στο εξελισσόμενο πεδίο της
Επιστήμης των δεδομένων και Επιχειρηματικής
Αναλυτικής.
Μέθοδος Επιμόρφωσης:Το πρόγραμμα εστιάζει στην
εφαρμογή τεχνικών της Επιστήμης Δεδομένων (Data
Science), μέσω της γλώσσας R, στην επίλυση
επιχειρησιακών
προβλημάτων.
Η
επιτυχής
ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη
Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα υιοθετεί σύγχρονες
και
καινοτόμες
μεθόδους
εκπαίδευσης
και
συγκεκριμένα
τη εξ
αποστάσεως
εκπαίδευση.
Επιστημονικός
υπεύθυνος
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος είναι ο κ. Παντελής Υψηλάντης ,
Ομότιμος Καθηγητής.
Κλείστε θέση εδώ
Για
περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
επισκεφτείτε είτε την ιστοσελίδα ή να επικοινωνήσετε
με τη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά
Βίου Μάθησης στο:
•
Γραφείο: 24210 06366-90
Παρασκευή 10:00π.μ. – 15:00μ.μ.)
•

learning@uth.gr

(Δευτέρα

έως

iENA – Διεθνής Έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα
Νυρεμβέργη, 4 – 7 Νοεμβρίου 2021
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο μας
ενημερώνει σχετικά με την Διεθνή Έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και
Νέα Προϊόντα, iENA, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νυρεμβέργη
στη Γερμανία, 4 – 7 Νοεμβρίου 2021. Στην iENA παρουσιάζονται
ετησίως εδώ και 70 χρόνια πάνω από 800 Εφευρέσεις πάνω από 30
χώρες και την επισκέπτονται 12.000 επαγγελματίες πάνω από 40
χώρες. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης παρουσιάζεται ένα καθημερινό
πρόγραμμα επί σκηνής και πραγματοποιείται μια αποκλειστική τελετή
απονομής για τις καλύτερες εφευρέσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα
βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου https://www.germanfairs.gr/alles-diethneis-ektheseis-sti-germania/iena/
και της έκθεσης
www.iena.de ή επικοινωνήστε με την κα Σωτηρία Θεοφανίδου, τηλ:
2106419028 & 210 6419 000, s.theofanidou@ahk.com.gr .
Εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε ως εκθέτης στην iENA 2021 και
θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επιστρέψτε
συμπληρωμένο το έντυπο.
Εφόσον
οι
συμμετοχές
πληρούν
τις
προϋποθέσεις,
το
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θα διοργανώσει Ελληνικό Ομαδικό
Περίπτερο.

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)

MEAT &GRILL
Πόλη: Αθηνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr,

3o Yachting Festival
Πόλη: Ψηφιακά στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Mact Expo
Center, Αθήνα
Ημερομηνία: 6-9/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Yachting & θαλάσσιου τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/

DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr

8η Athens International Tourism & Culture Expo
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164 Email:
info@leaderexpo.gr

FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα:Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr
Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων
Πληροφορίες: 0335980001616153768..pdf
(supplychainexpo.gr)
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού
κλάδου της χώρας
Πληροφορίες: Site: https://buildexpogreece.com/
TTGW 2020
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/ 10/2021
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site:http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
SECUREXPO, ENDELEX & SMART HOME Expo
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Κτιριακού Αυτοματισμού,
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δικτύων
Πληροφορίες: www.securexpo.eu , www.indelexsmarthomexpo.eu
Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού – Γαστρονομίας &
Οίνου
Πόλη: Αθήνα, Mact Media Group
Ημερομηνία: 21-24 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού –
Γαστρονομίας & Οίνου
Πληροφορίες: https://ttgw.gr/
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 05-07/11/2021
Εκθέματα: Μηχανήματα και τεχνολογίες επεξεργασίας
μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομηχανική
υπεργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://metalmachinery.gr/

Διεθνείς Εκθέσεις
MAKTEK EURASIA FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη – Τουρκία
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου – 04 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Μηχανήματα , τεχνολογία
Πληροφορίες: site: http://maktekfuari.com/en/
İZMİR FOOTWEAR AND BAGS
Πόλη: İzmir İnternational Fair Center, Σμύρνη
Ημερομηνία: 8-11 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Υποδήματα, τσάντες
Πληροφορίες: site: https://www.nobelshoexpo.com/?lang=en
RIGA FOOD 2021
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ķīpsala, Βαλτική
Ημερομηνία: 9 -11 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: : www.rigafood.lv E-mail:
rolands.nezborts@bt1.lv Τηλέφωνο: +371 67067550 Κινητό: +371
29127662
MAISON & OBJET PARIS
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Paris Nord Villepinte, Παρίσι
Ημερομηνία: 9 – 13 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: design, έπιπλο, είδη σπιτιού και εσωτερικής
διακόσμησης
Πληροφορίες: site: https://www.maison-objet.com/en/paris
FASHION PRIME
Πόλη: Fuar Ιzmir, Σμύρνη
Ημερομηνία: 15-17 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Υφάσματα και Αξεσουάρ
Πληροφορίες:site:
https://fashionprime.izfas.com.tr/index.php/en/index.html
31η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ HOME & KITCHENWARES
Πόλη: Κωνσταντινούπολη ,Tuyap Fair Exhibition Center
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: είδη κουζίνας
Πληροφορίες: site: https://10times.com/zuchex, e-mail:
marketing@e.zuchex.com
“EVTEKS 2021 26th Istanbul International Home Textiles
Exhibition”
Πόλη: Istanbul Expo Center Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-24 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Λευκά είδη, είδη δαπέδου, ταπετσαρίες, πρώτες ύλες
και αξεσουάρ σπιτιού
Πληροφορίες: site: https://www.cnrevteks.com/index-en.html email: atina@trade.gov.tr
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
GOURMET SELECTION
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 26-27 /9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: https://www.tradefairdates.com/GourmetSelection-M2931/Paris.html

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
ASIA FRUIT LOGISTICA 2021
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center του
Χονγκ Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 28-29/9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: www.asiafruitlogistica.com/tickets
it-sa
Πόλη: Νυρεμβέργη
Ημερομηνία: 12-14 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: ΙΤ Ασφάλεια
Πληροφορίες: site: https://www.it-sa.de/en, τηλ: 210
6410405
"Turkish Shipping Outlook Report 20/21"
Πόλη: Viaport Marina, Τουρκία
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Τομέα Θαλάσσιων Μεταφορών
Πληροφορίες: site: : TURKISH SHIPPING OUTLOOK
REPORT 2020/2021 – Türk Armatörler Birliği
(armatorlerbirligi.org.tr) τηλ: +90 543 696 2098 email:
esin.aslihan@informa.com
BEAUTYISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Καλλυντικά, είδη ομορφιάς
Πληροφορίες: site: www.beauty-istanbul.com
ALUEXPO
2021
–7Η
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 14-16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: τεχνολογία, μηχανήματα και προϊόντα
αλουμινίου
Πληροφορίες: site: https://aluexpo.com/home-en/
iENA 2021
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 4-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα
Προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.german-fairs.gr/allesektheseis/iena/ , www.iena.de , τηλ: 210 6419021, email: s.theofanidou@ahk.com.gr
WIN – EURASIA
Πόλη: Tüyap Fair, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα:
Συστήματα
αυτοματισμού,
ενέργεια
ηλεκτρονικές τεχνολογίες, λύσεις logistics, management,
τεχνολογίες συγκόλλησης και κοπής
Πληροφορίες: site: https://www.win-eurasia.com/en τηλ:
+90 212 334 69 00
VIETNAM ELEVATORS EXPO
Πόλη: Ho Chi Minh City, Βιετνάμ
Ημερομηνία: 2-4/12/2021
Εκθέματα: ανελκυστήρες και εξαρτήματα αυτών
( επιτρέπεται και η ηλεκτρονική συμμετοχή )
Πληροφορίες: site: http://elevatorexpo.com.vn ,τηλ: (84)
904811648 ,e-mail: minhchau@exdesign.com.vn

ARTIZIANO IN FIERA 2021
Πόλη: Μιλάνο- - Ιταλία
Ημερομηνία: 04-12/12.12.2021
Εκθέματα: προϊόντα χειροτεχνίας
Πληροφορίες: site:
https://landingaflive.artigianoinfiera.it/2021/indexen.html?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_cam
paign=apertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta ,
e-mail: info@artigianoinfiera.it

«Ηλεκτρικές περιστρεφόμενες μηχανές, οδηγοί και εφαρμογές»6-8 Σεπτεμβρίου 2021
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα με έγγραφο που απέστειλε μας
ενημερώνει σχετικά με την εικονική εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2021 με θέμα «Ηλεκτρικές
περιστρεφόμενες μηχανές, οδηγοί και εφαρμογές»
Πιο συγκεκριμένα το ELROMA προσφέρει μια διεθνή πλατφόρμα για
την προβολή νέων ιδεών και εξελίξεων, τεχνικών συζητήσεων,
ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών και από πρώτο χέρι πρόσβαση
στη γνώση και τις τάσεις των τεχνολογικών εξελίξεων στις ηλεκτρικές
περιστρεφόμενες μηχανές. Η 10η έκδοση του ELROMA δίνει έμφαση
στις «Έξυπνες περιστρεφόμενες μηχανές και λύσεις ελέγχου για έναν
πιο πράσινο κόσμο» ”Και στοχεύει να φέρει κοντά όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς για να παρουσιάσουν, να ανταλλάξουν, να
συζητήσουν και να παρουσιάσουν καινοτομίες, αποτελέσματα,
προϊόντα, τεχνολογία, εμπειρίες σε όλες τις πτυχές των Ηλεκτρικών
Περιστρεφόμενων Μηχανών, Οδηγών & Εφαρμογών.
Ο σύνδεσμος για την εκδήλωση: http://elroma.ieema.org/

CLT Alliance Young Professionals Meeting- 15 Σεπτεμβρίου 2021
Την Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 5:30π.μ - 7:00μ.μ θα
πραγματοποιηθεί το εικονικό συνέδριο CLT Alliance Young
Professionals Meeting. Πιο συγκεκριμένα ηγέτες θα συζητήσουν για το
πώς οι Νέοι Επαγγελματίες μπορούν να βιώσουν μεγάλα επίπεδα
επιτυχίας σε εταιρικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς καθώς και
τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αναπτυχθούν σε αναδυόμενες
και ταχέως αναπτυσσόμενες βιομηχανίες. Ομιλητές θα είναι ο Kevin A.
Henry (EVP & Chief Human Resources Officer, Extended Stay
America) και η Tori Stevens, Founder, evolYOUtion.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Επχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα
«Μελέτη για το οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας 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.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Προσφορές από τις ισπανικές ξενοδοχειακές για την προσέλκυση
τουριστών μετά τον Σεπτέμβριο»
-«Έρευνα αγοράς για τη βιομηχανία μόδας στην Ισπανία»
-«Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας,
Ιούλιος 2021»
-«Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις»
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 .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ετήσια Έκθεση για την
οικονομία του Καναδά και τις Ελληνο-Καναδικές Οικονομικές και
Εμπορικές Σχέσεις, έτους 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ:
613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Επχειρηματικά Νέα (συνέχεια)
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό έγγραφο σχετικά
με το βιομηχανικό και τεχνολογικό πάρκο στη Λευκορωσία (GREAT STONE INDUSTRIAL PARK)
Πιο συγκεκριμένα:
Στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας λειτουργεί επιτυχώς το διεθνές βιομηχανικό πάρκο υψηλής τεχνολογίας Great Stone Industrial Park
(https://en.industrialpark.by/) , αποτέλεσμα διμερούς λευκορωσικής και κινεζικής συνεργασίας. Ειδικότερα, ο τίτλος του πάρκου είναι
“Eco-Friendly Multinational Industrial Platform with Comfortable Business and Living Environment”.
Το Πάρκο βρίσκεται 25 χιλιόμετρα έξω από το Μινσκ, όπου σχεδιάζεται να δημιουργηθούν χώροι παραγωγής και κατοικίες, γραφεία,
εμπορικά και ψυχαγωγικά συγκροτήματα, οικονομικά και ερευνητικά κέντρα. Στην πραγματικότητα, χτίζεται μια σύγχρονη διεθνής
οικολογική πόλη με έμφαση στις ανταγωνιστικές καινοτόμες βιομηχανίες με υψηλό εξαγωγικό δυναμικό.
Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, μπορεί να έχει ως φορολογική έδρα το Βιομηχανικό Πάρκο. Στους επενδυτές
προσφέρονται προς ενοικίαση ή πώληση, οικόπεδα με όλη την απαραίτητη μηχανική και μεταφορική υποδομή, επικοινωνίες, δίκτυα
και σημεία σύνδεσης για το σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να νοικιάσουν έτοιμες
εγκαταστάσεις παραγωγής, εξοπλισμένες με όλες τις απαραίτητες υποδομές.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος από ξένες επιχειρήσεις, η Πρεσβεία της Λευκορωσίας εκφράζει την ετοιμότητά της να παράσχει κάθε
βοήθεια για τη δημιουργία συνεργασιών δικτύωσης με το Βιομηχανικό Πάρκο "Great Stone", συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης
διμερών διαδικτυακών εκδηλώσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.
Σύμφωνα με το πληροφοριακό υλικό, η Λευκορωσία κατετάγη 32η μεταξύ 176 χωρών όσον αφορά στο δείκτη ανάπτυξης τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών (ITU 2017), βελτιώνοντας τη θέση της από την 42η που είχε καταταγεί το 2010.
Δείτε το Δελτίο Τύπου στην αγγλική, όπου αναφέρονται όλες οι πτυχές λειτουργίας του βιομηχανικού πάρκου σε σχέση με το θεσμικό
πλαίσιο που το διέπει.
Ενημερωτικό υλικό, μπορείτε να αντλήσετε από τον σύνδεσμο https://dropmefiles.com/7a93p
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

02/09/2021
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΓΙΑ
ΚΑΙ

424 ΓΣΝΕ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ

-

ΠΑΡΟΧΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ,

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΛ. 231038-1080 231038-1074
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24/09/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ

ΤΗΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΑΓΚΩΝ

ΤΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΕΙΔΩΝ

ΕΝΔΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ

ΔΗΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2313 317524
527

15/09/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΔΕ

ΓΙΑ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΤΗΝ

ΤΗΛ.

2313

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

300520
528

01/10/2021
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΜΕ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

02

ΜΕ

ΤΙΤΛΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΕ

ΚΑΙ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΤΗΛ. 2313 307190
529

30/08/2021
ΥΠΟΔΗΣΗΣ,

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ

ΓΙΑ

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ
ΓΙΑ

ΕΙΔΩΝ

ΣΜΥ

ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΜΥ ΤΗΛ. 2431023950
530

30/08/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΛ. 2431023950

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ

ΛΟΙΠΩΝ

ΣΜΥ
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30/08/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ

ΕΙΔΩΝ

ΣΜΥ

ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2431023950
532

23/09/2021

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΥΟ

ΓΙΑ

(2)

ΤΟ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΚΗΡΙΖΙΝΟΦΟΡΩΝ

4.500 ΕΩΣ 5.000 ΛΙΤΡΩΝ» ΤΗΛ. 210 3483228
533

24/09/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ,

ΤΗΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ

ΚΑΤ΄ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ

ΛΙΠΑΡΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΛΕΥΚΟΥ,

ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΙΑ

ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΡΕΣΚΟΥ,
ΜΕ

3,5%

ΤΟΥΣ

ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20),
534

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

08/09/2021
ΤΗΝ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΦΥ

ΚΥ

ΓΙΑ

ΤΟΥ
ΤΗΝ

ΝΕΟΥ

ΤΟΥ

ΤΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΧΩΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ

ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΥΟΣΜΟΥ,

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΤΗΝ

ΥΠΕ

ΓΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΜ

ΦΟΡΕΑ

3ης

ΕΕΔΜΚ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΑΞΟΝΙΚΟΥ

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 2310 0055
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08/09/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ

ΤΩΝ

ΤΩΝ

ΕΝΑΝΤΙ

ΓΙΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΙΩΝ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ

COVID-19

ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟΥ

ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ. 2313 307195
536

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ"

ΤΗΣ

Ε'

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

"ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΓΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΛ.

231331

7254
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14/09/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΩΠΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΑΝΑΓΚΩΝ

ΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ.

ΦΡΟΥΡΩΝ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ,

ΤΗΝ

ΓΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ

ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΙ

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΥΔΩΝΙΩΝ»

ΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 2343053206
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27/09/2021

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΟΜΠ

ΓΙΑ

Μ113

ΜΕ

ΤΟ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΠΕΛΜΑΤΑ

ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ"
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20/09/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΩΠΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΕΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΚΡΕΑΤΟΣ,

ΓΙΑ

ΤΗΝ

&

ΝΩΠΩΝ

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΑΝΑΓΚΩΝ

MY FOB AKTION-4ης ΜΣΕΠ ΤΗΛ. 2682045040
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16/09/2021
ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

ΥΛΙΚΩΝ

ΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΠΛΩΝ

ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΤΗΛ. 2106571758 - 1764
541

07/09/2021

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΧΩΡΩΝ

ΜΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΣΚΟΠΟ
ΣΕ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΤΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ

ΣΕ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΣΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ
ΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΥ

ΑΣΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•
•

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.

