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Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου
του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «e-λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος» προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του
κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός
τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.
Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις
18/3/2020.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού
εμπορίου (ΚΑΔ 47 «Λιανεμπόριο» και αναλυτικοί αυτού) και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο, είτε
ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της
Δράσης.
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24/03/2021 και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Υποβολή
Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis .
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε 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. (κατόπιν ραντεβού). Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό
τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ., Εmail: infoepan@mou.gr , Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr ,
www.espa.gr . Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τους: www.efepae.gr . Δείτε την Ανακοίνωση
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ. Δείτε εδώ την αναλυτική Πρόσκληση.

7η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης
“Eνίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία”

Έναρξη
εγγραφής
στο
Μητρώο
Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών του
ν.4738/2020

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας
υπέγραψε στις 2-2-2021 την 7η τροποποίηση της Αναλυτικής
Πρόσκλησης της Δράσης “Eνίσχυση πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική
Μακεδονία” στο πλαίσιο του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020,
ΕΣΠΑ (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 2-2-2021).
7η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης Covid-19. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, επισκεφτείτε τη
σελίδα
της
Δράσης
https://kepa-

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
του Υπουργείου Οικονομικών μας ενημερώνει ότι
στις 15/2/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική
πλατφόρμα
του
Μητρώου
Εμπειρογνωμόνων
Αναδιάρθρωσης
Οφειλών
του
Υπουργείου
Οικονομικών, στο οποίο μπορούν να εγγράφονται
φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν
εξειδικευμένη εμπειρία και γνώσεις της οικονομικής
επιστήμης,
συμπεριλαμβανομένων
των
οικονομολόγων, λογιστών - φοροτεχνικών Α΄ τάξης
και ορκωτών ελεγκτών. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:
http://www.keyd.gov.gr/2021/02/15/%ce%b1%ce%bd
%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%
cf%83%ce%b7-3/ .

anem.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%C
F%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%80%CE%BB%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%C
E%B1%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

Λειτουργία Υποστηρικτικής Πλατφόρμας για τους
Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης “e-λιανικό”
Δελτίο Τύπου 17.02.2021: Το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της
ψηφιακής πλατφόρμας OPENSHOPS.GR, με σκοπό την
ΔΩΡΕΑΝ
παροχή
ολοκληρωμένων
υπηρεσιών
υποστήριξης προς τους δυνητικούς δικαιούχους της
δράσης “e-λιανικό” και πιο συγκεκριμένα:
1)
Την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων
σχετικά με τη δράση “e-λιανικό”.
2)
Την υποβοήθηση της υποβολής της αίτησης
συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων της δράσης “eλιανικό”.
3)
Την συμβουλευτική
προς τους
τελικούς
δικαιούχους σε όλα τα διοικητικά / τυπικά ζητήματα που
αφορούν στην υλοποίηση της δράσης “e-λιανικό”, καθώς
και σε τεχνικά ζητήματα, σχετικά με τον ορθό σχεδιασμό,
υλοποίηση και αποτελεσματική λειτουργία του e-shop
τους.
4)
Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα απαιτηθεί κατά
τη φάση υλοποίησης της δράσης .
Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, υπό την εποπτεία και την αιγίδα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλαμβάνει
την υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων της δράσης
“e-λιανικό”, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση γι’
αυτούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές,
μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο OPENSHOPS.GR
(https://openshops.gr/) .

Κοινοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τους 5
πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
Δελτίο Τύπου (18.02.2021): Το Υπουργείο Οικονομικών,
για λόγους ενημέρωσης και πλήρους διαφάνειας,
κοινοποιεί αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τους 5
πρώτους κύκλους του χρηματοδοτικού εργαλείου
στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Ειδικότερα, στα στοιχεία
που παρατίθενται, αποτυπώνονται αναλυτικά, ανά
Δ.Ο.Υ., το ύψος των χρηματοδοτήσεων που έχουν
χορηγηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων οι οποίοι τις
έλαβαν, σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
ξεχωριστά, αλλά και αθροιστικά στους 5 πρώτους
κύκλους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από το
επιτυχημένο αυτό εργαλείο, μέχρι σήμερα έχουν ενισχυθεί
με 6,8 δισ. ευρώ συνολικά 544.591 μοναδιαίοι Α.Φ.Μ.,
που αντιστοιχούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα και όχι
μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Κυβέρνηση,
αξιοποιώντας, με τον βέλτιστο τρόπο, τα εγχώρια και
ευρωπαϊκά διαθέσιμα εργαλεία και πόρους, στο πλαίσιο
των δημοσιονομικών και ταμειακών δυνατοτήτων της
χώρας, στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής
κρίσης τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας ώστε να
ξεπεράσει την πρωτοφανή αυτή δοκιμασία με τις
ελάχιστες δυνατές συνέπειες.
Αναλυτικά στοιχεία.

Οριστικός πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων
που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς
ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο
πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69395/1.7.2019 Προκήρυξης
Δελτίο Τύπου (18.02.2021) Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των
επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο
καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69395/1.7.2019 Προκήρυξης. Σε
συνέχεια της υπ’ αριθμ. 16912/9-2-2021 Απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου
Παπαθανάση και σύμφωνα με τα ποσά ενισχύσεων των
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Μικρές
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου
4399/2016 για το έτος 2019 (1ος κύκλος) και κατανεμήθηκαν
στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ανακοινώνουμε
τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των 153 επενδυτικών σχεδίων
που υπήχθησαν. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο
ύψος των 285.194.788,18 ευρώ και δεν απαιτείται ενίσχυση με
τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Μπορείτε να βρείτε τον
πίνακα κατάταξης αναρτημένο στην ιστοσελίδα ependyseis.gr
(https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/n4399_or_pin_k
atataxis_mpm_gdie_180221.pdf) . Το επόμενο διάστημα θα
ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης των ατομικών αποφάσεων
υπαγωγής των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς
ενίσχυσης «ΕπιχειρηματικότηταΠολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
Ενδυναμώνουμε
τη
μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα,
μειώνουμε την γραφειοκρατία και επιταχύνουμε τις διαδικασίες
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία
περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Έως τις 26 Φεβρουαρίου οι δηλώσεις από επιχειρήσεις του
πολιτισμού
Από την Πέμπτη 18 έως και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου
2021, είναι δυνατή από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού με ΚΑΔ:
90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2,
η υποβολή
αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στην ειδική πλατφόρμα
stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr(https://stirizoumetonpoliti
smo.services.gov.gr/(S(ldeqpbydpx2a4fg0vkqaggzl))/login.aspx
?ReturnUrl=%2f)
που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ, για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης
που
προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5774/203/5-22021 (Β’ 457). Η εν λόγω ενίσχυση έχει τη μορφή οικονομικής
κάλυψης θέσεων θεατή/ εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΡΑΚΛΗΣ» - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων με
παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου (Πρόγραμμα «Ηρακλής»
«ΗΡΑΚΛΗΣ») έχουν αναρτηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Coping ‒ Στρατηγικές διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κείμενο
πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο " Coping ‒ Στρατηγικές διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων", το
περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στους μηχανισμούς και στις δεξιότητες διαχείρισης και αντιμετώπισης καταστάσεων που
προκαλούν άγχος. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στη διάκριση μεταξύ άγχους και στρες, στα είδη στρες και ολοκληρώνεται με
προτάσεις με σκοπό την ανάπτυξη μηχανισμών και στάσεων που βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών και προκλήσεων. Στόχος
του κειμένου είναι η πληροφόρηση και κατανόηση των δεξιοτήτων διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων και ο κρίσιμος ρόλος τους
στην αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων.

Τα περιστατικά παραβίασης λογαριασμών αυξήθηκαν κατά 20% το 2020
Σε μείζον πρόβλημα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας εξελίσσεται η παραβίαση λογαριασμών. Το 2020, κάθε δεύτερη δόλια
συναλλαγή στον χρηματοπιστωτικό κλάδο ήταν παραβίαση λογαριασμού. Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2020, το
ποσοστό αυτών των περιστατικών αυξήθηκε κατά 20%: από 34% το 2019 σε 54% το 2020. “Η σημασία των online
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκε το 2020, με τους ανθρώπους να περνούν περισσότερο
χρόνο στο σπίτι, ως συνέπεια της πανδημίας. Απόρροια αυτού ήταν η ακόμα μεγαλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών κοινωνικής
μηχανικής από εγκληματίες του κυβερνοχώρου”, αναφέρει η έρευνα του Kaspersky Fraud Prevention. Σύμφωνα με τους αναλυτές,
εκτός από την αύξηση των επιτυχημένων παραβιάσεων λογαριασμών, στο 12% των περιστατικών εξαπάτησης, τα νόμιμα
εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης (RAT), όπως το TeamViewer, χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά σε μια προσπάθεια να
αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς χρηστών. Η έρευνα διακρίνει δύο συνηθισμένα είδη προσέγγισης, που χρησιμοποίησαν
οι επιτιθέμενοι για να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς. Κατά την πρώτη τακτική, οι απατεώνες μεταμφιέζονται ως “ο
διασώστης”, προσποιούμενοι ότι είναι ειδικοί ασφάλειας, που προσπαθούν να “σώσουν” τους χρήστες. Καλούν τους πελάτες των
τραπεζών, παριστάνοντας τους αξιωματικούς ασφάλειας και αναφέρουν ύποπτες χρεώσεις ή πληρωμές και προσφέρουν τη
βοήθειά τους.
Οι “διασώστες”: Ο “διασώστης” μπορεί να ζητήσει από τους πελάτες να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους μέσω κωδικού, που
αποστέλλεται σε γραπτό μήνυμα ή push-notification, ώστε να σταματήσει μια ύποπτη συναλλαγή ή να μεταφέρει χρήματα σε έναν
“ασφαλή λογαριασμό”. Μπορεί, επίσης, να ζητήσει από ένα θύμα να εγκαταστήσει μια εφαρμογή για απομακρυσμένη διαχείριση,
προσποιούμενος ότι απαιτείται για την επίλυση προβλημάτων. Οι απατεώνες, συχνά, παρουσιάζονται ως υπάλληλοι της
μεγαλύτερης τράπεζας στην περιοχή του πιθανού θύματος και χρησιμοποιούν πλαστογραφημένη ταυτότητα για εισερχόμενες
κλήσεις για να μοιάζουν με πραγματική τράπεζα.
Οι “επενδυτές”: Το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό πού οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου δρουν ως “ο επενδυτής”. Απατεώνες
παριστάνουν τους υπαλλήλους μιας εταιρείας επενδύσεων ή τους συμβούλους επενδύσεων από μια τράπεζα. Καλούν τους
πελάτες για να τους προσφέρουν έναν γρήγορο τρόπο για να βγάλουν χρήματα επενδύοντας σε κρυπτονόμισμα ή μετοχές
απευθείας από τον λογαριασμό του πελάτη, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν υποκατάστημα της τράπεζας. Ως προϋπόθεση
για την παροχή της “επενδυτικής υπηρεσίας”, ο “επενδυτής” ζητά από το υποψήφιο θύμα τον κωδικό, που έλαβε σε γραπτό
μήνυμα ή push notification.
Τεχνικές εξαπάτησης: Η Kaspersky συνιστά στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στους εμπόρους λιανικής να υιοθετήσουν τα
ακόλουθα μέτρα:
“- Περιορίστε τον αριθμό των προσπαθειών για τη διεξαγωγή μιας συναλλαγής. Οι ψηφιακοί εγκληματίες ενδέχεται να
προσπαθήσουν αρκετές φορές να εισαγάγουν τα σωστά στοιχεία.
- Εκπαιδεύστε τους πελάτες σας σχετικά με τα πιθανά κόλπα, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι κακοποιοί. Να τους
αποστέλλετε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού της απάτης και τον καλύτερο τρόπο απόκρισης σε αυτήν την
κατάσταση.
- Διεξάγετε ετήσιους ελέγχους ασφαλείας και δοκιμές διείσδυσης για την εύρεση ζητημάτων ασφαλείας στο δίκτυο μιας εταιρείας.
- Έχετε μια ειδική ομάδα ανάλυσης απάτης, ικανή να βρει και να αναλύσει τις αναδυόμενες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι
απατεώνες.
- Εφαρμόστε ελέγχους ταυτότητας πολλών παραγόντων για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα παραβίασης λογαριασμών.
- Εγκαταστήστε μια λύση προστασίας από απάτες, που μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα για τον εντοπισμό νέων συστημάτων
και μεθόδων επίθεσης”. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter <newsletter@sepe.gr>, 16.02.2021).

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα δωρεάν
πρόσβασης ανέργων στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του
Coursera
Δελτίο Τύπου (17.02.2021) ΟΑΕΔ: Ολοκληρώθηκε με
επιτυχία το πρόγραμμα δωρεάν πρόσβασης ανέργων σε
διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών θεματικών ενοτήτων και
ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το
Coursera. Συνολικά, στην πλατφόρμα εκπαίδευσης
εγγράφηκαν 24.626 άνεργοι, οι οποίοι παρακολούθησαν
400.489 διδακτικές ώρες και ολοκλήρωσαν 31.377
μαθήματα. Η εταιρεία Coursera, μέσω της παγκοσμίως
αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
που διαθέτει, παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος
ειδικοτήτων, σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του
κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia University,
Duke University, École Polytechnique, Johns Hopkins
University, Imperial College, New York University, Princeton
University, Stanford University, University of Chicago,
University of Leeds και Yale University. O ΟΑΕΔ μέσω του
προσφερόμενου προγράμματος, παρείχε από τις αρχές
Δεκεμβρίου τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε
εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων
υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800
αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων του Coursera. Στόχος της
δράσης ήταν η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και η
απόκτηση νέων γνώσεων. Όσοι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν
επιτυχώς κάθε μάθημα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης
δωρεάν πιστοποιητικού παρακολούθησης .

PRAKSIS BCC, πρόγραμμα στήριξης νέων επιχειρηματιών
Έχεις μία επιχειρηματική ιδέα; Έχεις την καθοδήγηση που
χρειάζεσαι. Μπορείς να δημιουργήσεις μία επιχείρηση, όταν
δεν ξέρεις καν από που να ξεκινήσεις; Ναι μπορείς! Στο
PRAKSIS BCC, το πρόγραμμα στήριξης νέων επιχειρηματιών
που υλοποιεί η ανθρωπιστική οργάνωση PRAKSIS με
αποκλειστική χρηματοδότηση από το Citi Foundation, το 47%
των συμμετεχόντων έχουν κάνει την ιδέα τους πράξη.
Ολοκληρώνοντας 5 χρόνια επιτυχούς σύμπραξης, με
μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη μικρών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, PRAKSIS και Citi Foundation
ανανεώνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να στηρίξουν
ακόμη 120 νέους επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα PRAKSIS
BCC (Business Coaching Center) λειτουργεί από το 2014 και
έχει συνολικά συμβάλει στη δημιουργία 157 επιχειρήσεων και
350+ θέσεων εργασίας. Η μερίδα του λέοντος αυτών των
αποτελεσμάτων οφείλεται στη συνεργασία και την αποκλειστική
χρηματοδότηση από το Citi Foundation, η οποία ξεκίνησε τον
Αύγουστο του 2016, ως μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας
Pathways to Progress. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα 136
επιχειρήσεις και έχουν δημιουργηθεί 309 νέες θέσεις εργασίας.
Οι δύο φορείς ανακοινώνουν ότι το PRAKSIS BCC powered by
the Citi Foundation θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιούλιο 2022,
προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους 1)
έχουν μία επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να τη μετατρέψουν σε
βιώσιμη επιχείρηση και 2) έχουν ήδη επιχείρηση, η οποία
αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας. Αιτήσεις συμμετοχής
για το PRAKSIS BCC powered by the Citi Foundation γίνονται
δεκτές μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου στο https://praksisbcc.gr/

Διαδικτυακό workshop για τη σημασία των δικαιωμάτων
διανοητικής
ιδιοκτησίας
στην
επιχειρηματική
ανάπτυξη
(Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας), 22 Φεβρουαρίου 2021
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
διοργανώνει την τρίτη 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, τη
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:30. Για να δείτε τους
ομιλητές και να κάνετε εγγραφή ακολουθήστε το link στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα
ZOOM
https://zoom.us/webinar/register/WN_SiMPKgaMSzmX2TZ_Gnscpw
μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00. Η εκδήλωση θα
βιντεοσκοπηθεί. Πληροφορίες: Τηλ. 2310 370180-2.
Διοργάνωση webinar με θέμα: "DOING BUSINESS IN BRAZIL:
COVID 19-CHALLENGES & OPPORTUNITIES", 23 Φεβρουαρίου
2021
Η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου
διοργανώνουν τηλε-σεμινάριο (webinar) με θέμα:: "DOING BUSINESS IN
BRAZIL: COVID 19-CHALLENGES & OPPORTUNITIES", που πρόκειται
να λάβει χώρα την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16.00 μ.μ.
Ελλάδος.. Ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
στο
λινκ
https://register.gotowebinar.com/register/4013136490328754960
.
Πληροφορίες: Τηλ: +30 2103355700, email: info@eg.gov.gr .
Ημερίδα «Στο δρόμο προς τη νέα ενεργειακή εποχή - Οι βασικές
πτυχές για μια βιώσιμη επιχείρηση» ,24/02/2021
Ο Όμιλος MANAGEMENT FORCE και ο Διαχειριστής Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε, σας προσκαλούν την
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, στην ημερίδα με θέμα: «Στο δρόμο προς τη
νέα ενεργειακή εποχή - Οι βασικές πτυχές για μια βιώσιμη επιχείρηση: Η
ασφάλεια και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας σας.
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιφερειακή αγορά
φυσικού αερίου ». Η ημερίδα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας και του Γραφείου Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα. Η
ημερίδα καλύπτει τρία βασικά θέματα: την ασφάλεια, ως βασικό στοιχείο
για τη βιώσιμη επιχείρηση σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο και
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ως σημαντικό εργαλείο για τη
βιωσιμότητα της επιχείρησής σας και το LNG μικρής κλίμακας, ως οι πιο
πρόσφατες εξελίξεις στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.
Ερωτήσεις μπορούν να σταλούν εκ των προτέρων στο
workshoppco@era.gr και θα σας δοθεί επίσης η ευκαιρία να κάνετε τις
ερωτήσεις σας κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Για να δείτε την Ατζέντα
και να εγγραφείτε πατήστε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες θα
παρέχονται μέσω email λίγο πριν από την ημερομηνία έναρξης.
Περισσότερες πληροφορίες: email: ecocom-tirana@mfa.gr .
Ακύρωση έκθεσης INHORGENTA MUNICH 2021
Σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο ΒΕΘ η έκθεση INHORGENTA MUNICH
2021 (με ημερομηνία διεξαγωγής 15 -19 Απριλίου 2021) ακυρώνεται. Η
επόμενη διεξαγωγή της διεθνούς κλαδικής έκθεσης αργυροχρυσοχοΐας,
ρολογιών, εξοπλισμού εργαστηρίων και πολύτιμων λίθων στο Μόναχο
θα είναι στις 11 έως 14 Φεβρουαρίου 2022. Πληροφορίες για την αγορά
καρτών εισόδου, με μειωμένη τιμή, θα βρείτε online στην ιστοσελίδα
www.inhorgenta.com .Για περισσότερες πληροφορίες, για το πλήρες
πρόγραμμα και τη συμμετοχή στην επόμενη διοργάνωση, κάθε
ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της
έκθεσης στην Ελλάδα και Κύπρο, στην Αθήνα στο τηλ. 210 64 19 037
και στη Θεσσαλονίκη στο τηλ. 2310 32 77 33 καθώς και στην ειδική
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr και
στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.inhorgenta.com .

Διαδικτυακή
Συνάντηση
Ελλήνων
και
Σαουδαράβων επιχειρηματιών, 3 Μαρτίου 2021
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το
Συμβούλιο
Σαουδαραβικών
Επιμελητηρίων,
διοργανώνει, στις 3 Μαρτίου 2021, διαδικτυακή
συνάντηση «Saudi – Greek e-Business Gathering:
Racing to our Common Future» Ελλήνων και
Σαουδαράβων επιχειρηματιών. Η εκδήλωση θα
περιλαμβάνει ομιλητές υψηλού κύρους που θα
ενημερώσουν το ελληνικό κοινό σχετικά με τις
δυνατότητες εισδοχής στην αγορά του Βασιλείου της
Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ενεργή συμμετοχή της
επιχειρηματικής κοινότητας της χωράς. Η πλατφόρμα
στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικτυακή συνάντηση θα
προσφέρει
στους
συμμετέχοντες
δυνατότητες
εκτεταμένης δικτύωσης και εικονικών συναντήσεων
Β2Β σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς με την
σαουδαραβική πλευρά. Για να δηλώσετε συμμετοχή,
πατήστε εδώ. Προθεσμία υποβολής δήλωσης
συμμετοχής: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.
Πληροφορίες: κυρία Vania Fountoulaki (ext. 109) ή
κυρία Katerina Michail (ext. 101) τηλ: 2106711210 /
6726882-6773428
,e-mail:
chamber@arabgreekchamber.gr

e-exports academy by Enterprise Greece, 24
Φεβρουαρίου 2021
Η Enterprise Greece αξιοποιώντας τη στρατηγική της
συνεργασία με την eBay, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο
του
ηλεκτρονικού
εμπορίου,
προσφέρει
ένα
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνοδευόμενο
από εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και
τεχνική υποστήριξη, για την επιτυχημένη ψηφιακή
παρουσία της επιχείρησης σας στις παγκόσμιες
ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στη διεθνή καταναλωτική
αγορά την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα
15:00. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στον κλάδο των καταναλωτικών
προϊόντων και επιθυμεί να αποκτήσει ή να διευρύνει
την πρόσβαση της στις διεθνείς αγορές μέσω
ηλεκτρονικού εμπορίου, ανεξαρτήτως εμπειρίας.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των
συμμετεχόντων για τους στόχους, τη δομή και τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού
προγράμματος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η ατζέντα και η δήλωση
συμμετοχής βρίσκονται ΕΔΩ. Πληροφορίες: Τηλ:
2103355777 (9 π.μ. – 5 μ.μ.).
Ημερίδα «FOCUS ON BUSINESS IN UGANDA», 25
Φεβρουαρίου 2021
Το Ελληνο-αφρικάνικο Επιμελητήριο Εμπορίου και
Ανάπτυξης υπό την αιγίδα του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) διοργανώνει
ψηφιακή ημερίδα με θέμα «FOCUS ON BUSINESS IN
UGANDA» στις 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα
Ελλάδος 15:00 – 16:30. Η ημερίδα είναι δωρεάν και η
παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
στείλουν στο email: info@helafrican-chamber.gr . Στην
ημερίδα θα παρουσιαστούν η οικονομική κατάσταση
της χώρας, οι εξελίξεις και τάσεις, το επιχειρηματικό
περιβάλλον, οι εξαγωγές και οι επενδυτικές ευκαιρίες
στην Ουγκάντα και γενικότερα οι συνθήκες και οι
προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ουγκάντα και
Ελλάδας. Παρουσίαση για την Ουγκάντα θα βρείτε
εδώ. Πληροφορίες στο email: info@helafricanchamber.gr .

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:
- το 55ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου
ΟΕΥ Σκοπίων (Φεβρουάριος 2021), σχετικά με ειδήσεις
οικονομικού,
εμπορικού
και
επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία. Σημειώνεται ότι το
δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA,
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%205
5_2021%20mk.pdf .
Δελτίο
τρεχουσών
προκηρύξεων
δημοσίων
διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους
No.18/2021 με ισχύ από τη 12η Φεβρουαρίου 2021.
Σημειώνεται ότι, το δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ – Σκοπίων, στη
διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS__February__202
1%20mk.pdf .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,email: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.

Σεμινάριο με θέμα "MyDATA: Οι τελευταίες εξελίξεις", 1 Μαρτίου
2021
Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο
«MyDATA: Οι τελευταίες εξελίξεις (Θεωρητική παρουσίαση –
ερωτήσεις/απαντήσεις)» την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00
έως 20:00. Στο σεμινάριο γίνεται θεωρητική παρουσίαση των
εξελίξεων, με έμφαση στα θέματα καθορισμού της έκτασης
εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης
δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., κ.λπ..
Για να μάθετε το κόστος
συμμετοχής, τον τρόπο πληρωμής και να δηλώσετε συμμετοχή
πατήστε ΕΔΩ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία: τηλ: 210
5138289, κα Κομηνού Σοφία.
Εκδήλωση Ρυθμίσεις Οφειλών και παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας
με την ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών
Τα Επιμελητήρια Δράμας και Ξάνθης, θα πραγματοποιήσουν
ενημερωτική κοινή τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Ρυθμίσεις οφειλών και
παροχής δεύτερης ευκαιρίας» την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 16:00, με κεντρικό ομιλητή τον κ. Φώτη Κουρμούση, Ειδικό
Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου
Οικονομικών. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της
πλατφόρμας zoom σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία σύνδεσης
https://us02web.zoom.us/j/85259313715?pwd=SWtqcFRvaDJOeVd
Zc0o4ZWpHd3gzZz09 (Meeting ID: 852 5931 3715 Passcode:
043506). Πληροφορίες: Τηλ: 2521022750 , email: www.dramanet.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε
ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: «Διοργάνωση ΜOBILE
WORLD CONGRESS 2021 (Βαρκελώνη, 28.06 –
1.07.2021)»
.Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επισκέπτονται
την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη
( www.agora.mfa.gr )
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr .

Ημερίδα με θέμα «Empowering resilience, growth
development across E.U. Regions», 25 Φεβρουαρίου 2021.

and

Η Enterprise Greece σε συνεργασία με την Business France, με την
υποστήριξη του ETPOA, συνδιοργανώνει ένα ψηφιακό γεγονός την
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00, με θέμα:
«Empowering resilience, growth and development across E.U.
Regions». Η ατζέντα με αναλυτική περιγραφή του θέματος βρίσκεται
ΕΔΩ και οι εγγραφές γίνονται στον σύνδεσμο ΕΔΩ. Πληροφορίες:
Tηλ: +30 210 335 5700, email: info@eg.gov.gr .

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε περιοδική
έκδοση με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας
(Ιανουάριος 2021). 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 .

Διαδικτυακές συναντήσεις Β2Β «FICCI VIRTUAL
SERIES», 21 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2021
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα
(Τηλ.
+302107216227,
2107216481,
email:
mkt.athens@mea.gov.in, website: www.indianembassy.gr
) μας ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση της Ινδίας σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας και την
Ινδική Ομοσπονδία Εμπορικών & Βιομηχανικών
Επιμελητηρίων της Ινδίας (FICCI) ξεκινά μια σειρά από 6
εικονικές συναντήσεις Β2Β για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχέσεων από τις 21 Φεβρουαρίου έως 3
Μαρτίου 2021, υπό την αιγίδα του GLOBIZ- Connecting
Business Globally. Περισσότεροι από 200 κατασκευαστές
και εξαγωγείς από ποικίλους κλάδους από όλη την Ινδία,
θα παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η
ιστοσελίδα
της
διοργάνωσης
είναι
https://www.ficciglobiz.com/ και η φόρμα εγγραφής
βρίσκεται ΕΔΩ. Για απορίες επικοινωνήστε με το email
rakesh.chaudhary@ficci.com .

"Treasures of Uttar Pradesh"- Global Online Show 2021, 8-26
Μαρτίου 2021
Με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ η Πρεσβεία της Ινδίας στην
Αθήνα, μας ενημερώνει για μία σειρά ψηφιακών παρουσιάσεων
"Treasures of Uttar Pradesh - Global Online Shows 2021" που
διοργανώνει η κυβέρνηση της Uttar Pradesh. Πιο συγκεκριμένα:
- 1η παρουσίαση: Υφάσματα και Ενδύματα , 8–12 Μαρτίου 2021,
ιστότοπος: https://showcasetextiles.upgov.expoplatform.com/
- 2η παρουσίαση: Δερμάτινα προϊόντα, είδη υπόδησης, χαλιά,
κουβέρτες,
15-19
Μαρτίου
2021,
ιστότοπος:
https://carpetsandleather.upgov.expoplatform.com/
- 3η παρουσίαση: Σπίτι, ομορφιά και δώρα, 22-26 Μαρτίου 2021,
ιστότοπος: https://showcasegifts.upgov.expoplatform.com/
Όλες οι πληροφορίες, οι φόρμες εγγραφής και τα στοιχεία
επικοινωνίας είναι αναρτημένα στις παραπάνω ιστοσελίδες.
Διαδικτυακό Σεμινάριο Ιστορίας και Θεωρίας της Φωτογραφίας
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το σεμινάριο Ιστορίας και Θεωρίας της
Φωτογραφίας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες,
ερασιτέχνες, φοιτητές, φιλότεχνους που επιθυμούν μια βαθύτερη
κατανόηση του συντακτικού και της πολυσημίας της φωτογραφικής
εικόνας και περιλαμβάνει 10 συναντήσεις, διάρκειας 2 διδακτικών
ωρών, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη από τις 10
Μαρτίου έως και τις 19 Μαΐου 2021 και ώρες 19:00-21:00. Με την
ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες
πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά
προτεραιότητας. Πληροφορίες, το κόστος του προγράμματος και
δηλώσεις
Συμμετοχής
υπάρχουν
στον
σύνδεσμο:
https://hcp.gr/theory-history-workshop/ .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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22/02/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <<ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΒΟΗΘΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ
ΕΝΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ>> ΤΗΛ. 2310381080

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

87

25/02/2021 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
ΤΟΥ
ΝΑΤΟ
ΜΕ
ΘΕΜΑ
<<PROCUREMENT
OF
SUPPORT
FOR
NCIA
SERVICES
HEWLETT
PACKARD
ENTERPRISE
HARDWARE>>
ΤΗΛ. 2103893822
25/02/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΗΛ. 2695360606

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

86

25/02/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ
ΜΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α/Α ΒΟΛΩΝ ΤΗΛ. 2106551691

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

93

26/02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
1.
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ
2.ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ
ΚΑΙ
3.
ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΥ
ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 2695360606
26/02/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
''ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ'' ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

103

"01/03/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

104

"01/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΡΙΝΗ ΡΟΗ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

100

1/3/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ

94

02/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
''ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ''
1.
ΤΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
2.
ΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ
ΤΗΛ. 2695360606
08/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ
ΤΟΥ
ΝΑΤΟ
ΜΕ
ΘΕΜΑ
<<NOI
TO
ESTABLISH
ENTERPRISE
AGREEMENTS
FOR
THE
ENTIRE
PRODUCT
LIFESTYLE OF PALO ALTO NETWORKS EQUIPMENT AND
SERVISES>> ΤΗΛ. 2103893822
08/03/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2313307195
19/03/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝΤΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ
ΤΩΝ
ΝΟΜΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΗΛ. 2108705013
19/03/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2108705013
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89
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ΓΙΑ
ΓΙΑ

ΤΗΝ
ΤΟ

ΕΤΗΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)

22/03/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ
ΤΩΝ
ΝΟΜΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΗΛ. 2108705013
22/3/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ. 210
3483161

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

81

23/03/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
<<ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
M/S
240GB>>
THΛ. 2103483228

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

80

23/03/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΜΠ
''ΛΕΩΝΙΔΑΣ'' ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ>> ΤΗΛ. 2103459946

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

95

23/03/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
<<ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
STEYR
680M-M3>>
ΤΗΛ. 2103459946

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

71

24/03/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
<<ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
HUMMER-VBL>>
ΤΗΛ. 2103483226

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

77

24/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΛΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ή
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ
ΕΤΟΙΜΑ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2313304461
24/03/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
<<ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
M/S
290GD-GDT
>>
ΤΗΛ.2103483226

ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
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26/03/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΧ>> ΤΗΛ. 2103483144

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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29/03/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ. 2103483144

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
HUMMER>>

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

97

29/03/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 600 HP OSHKOSH ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ
303
ΠΕΒ>>
ΤΗΛ. 2103483144
29/03/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
HUMMER>>
ΤΗΛ. 2103483144

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

29/03/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ
ΔΥΟ
ΕΤΗ
ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΓΙΑ
ΕΝΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΣ
ΤΗΛ. 2106551691
06/04/2021
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ <<INTELLIGENCE
FUNCTIONAL SERVICES - SPIRAL 2 AND BMD FUNCTIONS IN INTELFS>>ΤΗΛ. 2103893822

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

12/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ <<WASTE COLLECTION AND
DISPOSAL SERVICES AT JFC NAPLES>> ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΗΛ. 2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ
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ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

•
•

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

