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Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση 3 Δράσεων ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου

Κριτήρια επιλεξιμότητας πληττόμενων επιχειρήσεων
Πρόγραμμα Κρατικής Επιδότησης Επιχειρηματικών
Δανείων "ΓΕΦΥΡΑ 2"

Ανακοινώθηκε Παράταση κατά έξι (6) μήνες των καταληκτικών
ημερομηνιών υλοποίησης για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)
Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δείτε το
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΕΔΩ.

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης δανείων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία,
"ΓΕΦΥΡΑ 2", παρουσίασε ο ειδικός γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης. Αφορά
στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν
αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού,
δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά
το 2020 συγκριτικά με το 2019. Παρέχει Κρατική
επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων, για 8 μήνες, σε
ποσοστό έως 90%. Συγκεκριμένα, μία επιχείρηση, για να
λάβει την επιδότηση, πρέπει να ακολουθήσει 5 απλά
βήματα, καθώς η διαδικασία είναι γρήγορη και πλήρως
ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά, που
είναι ήδη διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο Δημόσιο ή
στις τράπεζες. Δείτε αναλυτικά τα 5 βήματα που πρέπει να
ακολουθηθούν
https://www.minfin.gr/web/guest//topothetese-tou-eidikou-grammatea-diacheirises-idiotikouchreous-tou-yp-oikonomikon-k-phote-kourmouse-gia-toprogramma-gephyra-2?inheritRedirect=true&redirect=%2F .Δείτε αναλυτικά τα
κριτήρια επιλεξιμότητας: https://www.minfin.gr/web/guest//kriteria-epileximotetas-plettomenon-epicheireseonprogramma-kratikes-epidoteses-epicheirematikondaneion-gephyra-2-?inheritRedirect=true&redirect=%2F .

Ένταξη 317 νέων επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικής
δημόσιας δαπάνης 22.158.558 ευρώ, στην «Εργαλειοθήκη
ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»
Ένταξη 317 νέων επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικής δημόσιας
δαπάνης
22.158.558
ευρώ,στην
«Εργαλειοθήκη
ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων».
Ένας σημαντικός αριθμός νέων εντάξεων ανακοινώθηκε, Τρίτη 9
Μαρτίου, στη δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
τροποποίηση της σχετικής απόφασης, εντάσσονται 317 νέα
επιχειρηματικά σχέδια, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να
ανέρχεται σε 22.158.558 ευρώ. Με τις νέες αυτές εντάξεις, ακόμη
περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναμένεται να
αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση
στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον
εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους, καθώς και
στην πιστοποίηση των προϊόντων τους ή/και των παρεχόμενων
υπηρεσιών τους. Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά
σχέδιαστη συγκεκριμένη δράση ανέρχονται πλέον στα 5.256,
συνολικού προϋπολογισμού 371.961.548ευρώ. Ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με συντονισμένες
ενέργειες και εργατικότητα,προχωράει στην ουσιαστική στήριξη
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Με την ένταξη άλλων
317 νέων επιχειρηματικών σχεδίων συνολικής δημόσιας δαπάνης
22.158.558 ευρώστην «Εργαλειοθήκη μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων», έμπρακτα μέσω του ΕΠΑνΕΚ στηρίζουμε την
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
συγκυρία».
Ο
αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Οι εντάξεις ακόμη
περισσότερων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με
ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια καταδεικνύουν τη δυναμική
της ελληνικής επιχειρηματικότητας και είναι ένα γεγονός που μας
γεμίζει ελπίδα για τη γρήγορη ανάκαμψη μετά την πανδημία.
Παράλληλα, η αξιολόγηση και η ένταξη επενδυτικών σχεδίων για
όλες τις σχετικές δράσεις του ΕΠΑνΕΚ συνεχίζονται με αμείωτο
ρυθμό, προκειμένου όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να
μπορέσουν να επωφεληθούν από τις άμεσες ενισχύσεις του
προγράμματος».
Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διευκρινίσεις για την μείωση των ενοικίων και για την
αναστολή των οφειλών στην εφορία
Διευκρινίσεις για τη μείωση των μισθωμάτων και τις
αναστολές
των
ρυθμισμένων
φορολογικών
και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων έδωσε ο υφυπουργός
Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος. Ειδικότερα
επισήμανε ότι επεκτείνεται και για το μήνα Μάρτιο η
ρύθμιση της πλήρους απαλλαγής από την υποχρέωση
καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που παραμένουν
κλειστές με κρατική εντολή. Άμεσα ωφελούμενες είναι και οι
επιχειρήσεις της εστίασης που λειτουργούν με διανομή
προϊόντων σε πακέτο και παροχή προϊόντων σε πακέτο
από το κατάστημα, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, οι
επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα
γυμναστήρια, οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία,
καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες
μεταφορών ανέφερε ο υφυπουργός. Σε ότι αφορά τις
οφειλές στην εφορία ανέφερε ότι αναστέλλεται η πληρωμή
των δόσεων ρυθμίσεων που λήγουν μέσα στο Μάρτιο και
μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης. Δείτε αναλυτικά τις
λεπτομέρειες για τη μείωση των ενοικίων και την αναστολή
των
οφειλών:
https://www.minfin.gr/web/guest//topothetese-tou-yphypourgou-oikonomikon-k-apostoloubesyropoulou-gia-to-neo-paketo-metron-oikonomikessterixes?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest
%2Fanakoinoseis .

Όλες οι λεπτομέρειες για τις πάγιες δαπάνες που θα επιδοτούνται
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών(11.03.2021) : Τοποθέτηση του Γ.Γ.Οικονομικής Πολιτικής του Υπ.Οικονομικών κ.
Χρήστου Τριαντόπουλου, για το νέο καθεστώς στήριξης των επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιδότησης επί των παγίων δαπανών.
Σε συνέχεια της σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, εξειδικεύουμε τα χαρακτηριστικά του νέου καθεστώτος στήριξης των
επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιδότησης επί των παγίων δαπανών. Ο σκοπός του νέου καθεστώτος είναι η επιδότηση
επιχειρήσεων με εργαζομένους, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της
ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την
πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός
του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος. Έτσι, αξιοποιείται και η πρόβλεψη του
σημείου 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου για τη στήριξη επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να
πληρούν σωρευτικά τα εξής:
Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.
Nα παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά
έξοδά τους για το 2020.
Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις
νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι
σε αυτό της πτώσης τζίρου.
Φυσικά, όπως γενικότερα ισχύει στο Προσωρινό Πλαίσιο, η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το
2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.
Όπως προαναφέρθηκε, το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε
η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έχει λάβει.
Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:
παροχές σε εργαζόμενους ,ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια,λοιπά
λειτουργικά έξοδα, και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.
Είναι δαπάνες που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3. Ως ενισχύσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση
μέσα στο 2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.
Όσον αφορά το ποσοστό της ενίσχυσης, αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον
διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα
διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.
Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης, το οποίο:
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και
τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.
Τέλος, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που
απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, ο στόχος είναι, μετά τη διαδικασία
αιτήσεων, τα πιστωτικά να εκδοθούν έως τα τέλη Μαΐου 2021.

60 εκατ. ευρώ για την στήριξη των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων του ELEVATE GREECE
Δελτίο Τύπου (11.03.2021) Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόσκληση του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
που πλήττονται από την έξαρση της νόσου COVID-19.
Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», ή θα έχουν
εγγραφεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και έως τις 30.09.2021. Θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει τη
δραστηριότητά τους έως τις 31.12.2020, να δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3 και στους ΚΑΔ που
έχουν πληγεί. Η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων (μη επιστρεπτέας ενίσχυσης) με στόχο να συμβάλει
στη διασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις. Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 80% των δαπανών
κεφαλαίου κίνησης για το έτος αναφοράς 2019 ή 2020.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Πρόσκληση συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.
Ειδικότερα, η δημόσια χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα κυμαίνεται από €5.000 έως €100.000.
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Η πανδημία όχι μόνο δεν έχει σταματήσει τις προσπάθειες μας να στηρίξουμε τις επενδύσεις, αλλά αντιθέτως νέα εργαλεία, όπως
η έγκριση των δανείων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, προστίθενται στο οπλοστάσιο μας για οικονομική ευημερία στο μέλλον». Ο
αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας επεσήμανε:
«Σήμερα έχουμε καλά νέα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece. Οι προτάσεις που καταθέσαμε, για τη στήριξη των
νεοφυών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνήσαμε το ποσοστό
της επιχορήγησης να ανέλθει τελικά στο 80% επί των δαπανών κεφαλαίου κίνησης αντί του 50% που είχε συζητηθεί αρχικά, με
δυνατότητα επιλογής ως έτος αναφοράς το 2019 ή το 2020».
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ, κ. Γιάννης Τσακίρης τόνισε:
«Η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων του Elevate Greece, που χρηματοδοτείται στο σύνολο της από πόρους ΕΣΠΑ, είναι ένα
μικρό μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα. Σε αυτό θα συμβάλουν
καταλυτικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Επενδύσεων».

Τοποθέτηση του Γ.Γ.Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Θάνου Πετραλιά, για την Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 7
Δελτίο Τύπου (11.03.20210 Υπουργείου Οικονομικών: Μέσα από το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και μέχρι τον 6ο κύκλο
της, οι πληρωμές του οποίου πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, έχουν διατεθεί περί τα 7,3 δισ. ευρώ, στηρίζοντας περισσότερες
από 550.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Σήμερα θα ανακοινώσουμε τις λεπτομέρειες του 7ου κύκλου της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ύψους 1 δισ. ευρώ. Έτσι, το μέτρο αυτό, που αποδείχτηκε αιμοδότης της μικρής και μεσαίας
επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ξεπερνά τα 8,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα μισά, πλέον,
αποτελούν μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Βασικά χαρακτηριστικά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7:
Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 θα δοθεί τον μήνα Απρίλιο, με βάση την πτώση τζίρου την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021. Θα
συνυπολογιστεί, επομένως, και πάλι ο Ιανουάριος, με βάση τον οποίον δόθηκε η Επιστρεπτέα 6, αντισταθμίζοντας στον μαθηματικό
τύπο το αντίστοιχο ποσό για όσους έλαβαν ενίσχυση για τον Ιανουάριο. Στόχος είναι να καλυφθούν συνολικά για το τρίμηνο και όσοι
δεν κατάφεραν να μπουν στην Επιστρεπτέα 6, επειδή ενδεχομένως δεν παρουσίαζαν επαρκή μείωση εσόδων τον συγκεκριμένο
μήνα, καθώς θυμίζουμε ότι το λιανεμπόριο ήταν για μέρος του Ιανουαρίου ανοικτό.Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον
όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως το τέλος Αυγούστου 2021, ενώ το υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί σε 60 δόσεις
από το 2022. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις, υπό τις εξής προϋποθέσεις: Παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% την
περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2020
με την κατάλληλη προσαρμογή, ώστε να ληφθεί υπόψη ότι μέρος του μηνός Μαρτίου 2020 υπήρχαν περιοριστικά μέτρα. Έχουν
ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ (που αντιστοιχεί σε 3 μήνες). Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου
2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να μην έχουν αύξηση
τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019. Ο συγκεκριμένος όρος, που εισήχθη για πρώτη φορά στην Επιστρεπτέα 6, είναι απαραίτητος,
ώστε να διανεμηθούν οι πεπερασμένοι πόροι δίκαια και στοχευμένα σε όσους πλήττονται περισσότερο και για μεγαλύτερη διάρκεια.
Ωστόσο, ο συγκεκριμένος όρος δεν θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται
άμεσα, βάσει ΚΑΔ (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές,
τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά
μέτρα σήμερα). Το μέτρο της Επιστρεπτέες διευρύνεται, ώστε να συμπεριληφθούν οι νέες επιχειρήσεις στους άμεσα πληττόμενους
κλάδους που έκαναν έναρξη εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν αποκλειστεί σε
κάποιον από τους δύο προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας. Αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως τζίρου.
Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο
με 1.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ
και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο. Θα υπάρχουν αυξημένα
κατώτατα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα (οι οποίες αναφέρθηκαν
ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου), 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000
ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων. Οι ωφελούμενοι αναμένεται να ξεπεράσουν τις
300.000 επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 600.000 εργαζομένους.
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ: Ενημέρωση και προώθηση της Δράσης «E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων
του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ,
ΕΣΠΑ 2014-2020
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ με έγγραφό της μας ενημερώνει ότι από τις 12/2/2021 έχει προκηρυχθεί η Δράση "E-λιανικό - Επιχορήγηση
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος". Η συγκεκριμένη 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.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 80 εκ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.
Η Δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% και έως 5.000€ κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού
πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης
Επίσης, η Δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% έως 1.500€ την αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η
επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) .
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 22/2/2021 και ώρα 13:00 και η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι στις 24/3/2021 και
ώρα 15:00. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την αίτηση συμμετοχής για κάθε Δράση
αναφέρονται αναλυτικά στις Αναλυτικές Προσκλήσεις των Δράσεων (www.espa.gr , www.antagonistikotita.gr , www.efepae.gr ,
www.kepa-anem.gr και www.anko.gr ). Στην κατεύθυνση αυτή μας απέστειλε :
•
Αναλυτική πρόσκληση της Δράσης •
Αρχείο ερωτήσεων απαντήσεων • Video παρουσίασης
των βασικών
σημείων της Δράσης https://www.youtube.com/watch?v=KLrk5xsSIvs . •
Σύνοψη της Δράσης •
Πληροφοριακό
Γράφημα της Δράσης
Επίσης μας ενημερώνει ότι στις 16/3 (Δυτική Μακεδονία) και 17/3 (Κεντρική Μακεδονία) η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ σκοπεύει να
διοργανώσει δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις για την παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα των υποψηφίων για την
αρτιότερη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής τους. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μας άμεσα.
Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να
απευθύνονται στις επίσημες πηγές πληροφόρησης, ήτοι :
α) Στην ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ/Γραφείο πληροφόρησης κοινού (www.antagonistikotita.gr, infoepan@mou.gr, τηλ.801 11 36 300).
β) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr , email : pdm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr ),
γ)στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 24610-24022 ,
anko@anko.gr , www.anko.gr ).
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο
"Στείλε το ερώτημά σου" στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/ ) και να απευθύνονται και στα κατά τόπους
Επιμελητήρια της περιοχής τους.

ΟΑΕΔ - Περισσότερες από 1.000 αιτήσεις σε 3 ώρες για το νέο
πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό
μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών
ΟΑΕΔ – Δελτίο Τύπου (08/03/2021):
Περισσότερες από 1.000 αιτήσεις σε 3 ώρες για το νέο πρόγραμμα
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000
ανέργους έως 29 ετών
Περισσότερες από 1.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσα σε 3 ώρες για το νέο
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που θα δώσει τη δυνατότητα σε 5.000 νέους ανέργους
να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η
διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 8
Μαρτίου στις 11:00 και η προθεσμία λήγει στις 16 Μαρτίου. Η επαγγελματική
εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και
ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή
αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας). Η
δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που
έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital
marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής
δραστηριότητας, με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα
μάρκετινγκ. Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα
με το προσωπικό τους, ως εξής:
Επιχειρήσεις
με Ανώτατος
Αριθμός
Προσωπικό έως
Ωφελουμένων
3 άτομα
2
4-9 άτομα
3
10-19 άτομα
4
20-30 άτομα
6
31-50 άτομα
10
άνω των 50 ατόμων
25% του απασχολούμενου
προσωπικού
Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων και, σε περίπτωση
που δεν καλυφτούν όλες οι θέσεις, ο επόμενος κύκλος για τις υπολειπόμενες
θέσεις θα προκηρυχτεί 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων και των επιχειρήσεων του πρώτου
κύκλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα
είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός
μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το πρόγραμμα, του
οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με
χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.oaed.gr//programma-apokteses-epangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketinnk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton
ΟΑΕΔ - Ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας στο βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης
ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ – Δελτίο Τύπου (08/03/2021):
Ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας
στο βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων του
ΟΑΕΔ. Αύριο, Τρίτη 9 Μαρτίου, ενεργοποιείται η ένταξη των άνεργων
γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, για πρώτη φορά, στο
βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων του
ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12-24 μήνες το 90% του συνολικού
κόστους (μισθολογικού και μη μισθολογικού), έως στα 800 € μηνιαία για θέση
πλήρους απασχόλησης και 400 € για θέση μερικής απασχόλησης, για την
πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του
κοινωνικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στην επιχορήγηση
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα
αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό
τομέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα
33.000.000 € και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ. Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

Διαβούλευση
Ενιαίων
Τεχνικών
Προδιαγραφών για κονσέρβες ψαριών
Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει εκπονήσει
ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για κονσέρβες
ψαριών, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και επιθυμεί τον τεχνικό
διάλογο για το θέμα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, στην
ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr
, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για
πρώτη διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές
για «Κονσέρβα σαρδέλας σε Ελαιόλαδο» και
«Κονσέρβα τόνου σε Ελαιόλαδο» με μοναδικούς
κωδικούς
21DIAB000015892
και
21DIAB000015891 αντίστοιχα. Η υποβολή
σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και
προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα
γίνονται από 09-03-2021 μέχρι τις 23-03-2021
στον
ειδικό
χώρο
που
υπάρχει
στις
"Διαβουλεύσεις"
στην
ιστοσελίδα
www.promitheus.gov.gr . Η Γενική Διεύθυνση
Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον
τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις
και προτάσεις.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κατάρτιση &
Πιστοποίηση
Γνώσεων
&
Δεξιοτήτων
εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών &
Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών»
Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας
(Ο.Σ.Μ.Ε.), ως δικαιούχος φορέας της πράξης
«Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων &
Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των
Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων
Μεταφορών»
στο
πλαίσιο
του
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020,
προκηρύσσει β’ κύκλο υποβολής αιτήσεων για
υποψήφιους ωφελούμενους και προσκαλεί 219
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
(ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα:
«Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα:
Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση
μεταφορικού έργου». Τι περιλαμβάνει το
πρόγραμμα:
- Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης διάρκειας
148 ωρών (e-learning)
- Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
- Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς
αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC•
17024, σε αντιστοιχία με τα Εκπαιδευτικά
προγράμματα που θα παρακολουθήσουν.
Για περισσότερες πληροφορίες (Αναλυτική
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Κριτήρια
Επιλογής Ωφελουμένων κ.λπ.) επικοινωνήστε
στο: 2105226057, osme.espa@gmail.com ή
επισκεφτείτε την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων
της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών
Ελλάδος
https://katartisi-b.osme.org.gr/
στην
οποία και μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα και να συμπληρώσετε
την αίτηση συμμετοχής σας έως τις 22/3/2021. Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρουσίαση ψηφιακού
μηχανήματος έγχρωμης εκτύπωσης βαρέως τύπου
H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει ως
στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τμήματος εκτυπώσεών
της. Στο πλαίσιο αυτό διερευνά την δυνατότητα προμήθειας μηχανημάτων
έγχρωμης ψηφιακής εκτύπωσης βαρέως τύπου. Προκειμένου η ΓΓΠΣΔΔ
να ενημερωθεί για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς των
μηχανημάτων έγχρωμης ψηφιακής εκτύπωσης θα πραγματοποιηθούν
παρουσιάσεις με τη μέθοδο της τηλεσυνάντησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση
παρουσίασης, διάρκειας 30 λεπτών. Κατά την διάρκεια αυτής θα
παρουσιαστούν προδιαγραφές, απαιτήσεις εφαρμογής και οι τεχνικές
δυνατότητες των συστημάτων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο email:
dlosely@gsis.gr έως την 23/03/2021 και ώρα 12:30μμ αποκλειστικά.

Έκθεση DEFEA-Defence Exhibition Athens , 13-15 Ιουλίου 2021
Η έκθεση DEFEA - Defence Exhibition Athens θα πραγματοποιηθεί σε νέες
ημερομηνίες 13-15 Ιουλίου 2021 στην Αθήνα και θα αποτελέσει μια διεθνή
έκθεση υψηλού επιπέδου, όπου οι κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς
εταιρείες θα παρουσιάσουν αμυντικά συστήματα εδάφους, θαλάσσης, αέρα
και εθνικής ασφάλειας. Με την αιγίδα και αρωγή του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας-Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και με
τη συνεργασία του ΣΕΚΠΥ, η DEFEA θα παρουσιάσει μια έκθεση αντάξια
της σημαντικότητας της γεωπολιτικής της θέσης. Πληροφορίες: Τηλ: (+30)
2111801801, Email: info@defea.gr , ιστοσελίδα: https://defea.gr/el/ .
Έκθεση OIC Halal Expo στη Κωνσταντινούπολη, 25-28 Νοεμβρίου
2021
Η 8η έκθεση OIC Halal Expo, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση στον τομέα
της Halal είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της σε εκθέτες και επισκέπτες
από όλο τον κόσμο στις 25 - 28 Νοεμβρίου 2021 στο Συνεδριακό Κέντρο
της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία (Istanbul Congress Center).
Παράλληλα με την έκθεση θα υπάρχει και ηλεκτρονική πλατφόρμα για ένα
ευρύ φάσμα εργαστηρίων, ομιλιών, παράλληλων εκδηλώσεων καθώς και
συναντήσεων B2B. Πλήρη παρουσίαση της έκθεσης υπάρχει ΕΔΩ.
Πληροφορίες: ιστότοπος: http://www.helalexpo.com.tr/en/ , Τηλ: +90
(212)4448275, email: info@helalexpo.com.tr.
Ημερίδα
Επιμόρφωσης
Ενώσεων
Καταναλωτών
με
θέμα
"Καταναλωτές και Δίκαιο Ανταγωνισμού: Νέες Προοπτικές", 16
Μαρτίου 2021
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με την Κυπριακή Επιτροπή
Προστασίας του Ανταγωνισμού και σε συνέχεια της υπογραφής του
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών, θα πραγματοποιήσει
τηλε-ημερίδα με θέμα «Καταναλωτές και Δίκαιο Ανταγωνισμού: Νέες
Προοπτικές», την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, ώρα 14.00 -18.00.Στην ημερίδα
θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των ενώσεων καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ,
ΚΕΠΚΑ και ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ καθώς και Κυπριακές Καταναλωτικές Ενώσεις. Η
ημερίδα θα καλύψει θέματα που άπτονται τόσο της δημόσιας όσο και της
ιδιωτικής εφαρμογής του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το
πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το δείτε εδώ ενώ μπορείτε να
παρακολουθήσετε την ημερίδα ζωντανά από την σελίδα LiveStreaming της
Επιτροπής Ανταγωνισμού στη διεύθυνση: www.epant.gr/consumers .
Πληροφορίες: Τηλ: 2108809100, ιστότοπος: https://www.epant.gr .
Διαδικτυακό σεμινάριο για τη μεταβολική, 16 Μαρτίου 2021
Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 15.00 έως 16.00 θα πραγματοποιηθεί
δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Metabolomics» που υποστηρίζεται
από το FoodOmicsGR_RI , Merck & Hellenic Metabolomics Network. Το
πρόγραμμα
είναι
αναρτημένο
στον
ιστότοπο
https://hellenicmetabolomics.gr/webinar-on-metabolomics/ . Ο σύνδεσμος
Zoom είναι: Meeting ID: 994 3366 1198 Passcode: 035174. Πληροφορίες:
foodomicsgr@gmail.com .

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το θεσμικό
πλαίσιο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Νόμος
4412/2016
συμπεριλαμβανομένων
των
πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών»
H Swiss Approval Akademie, διοργανώνει
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό / επιμορφωτικό
σεμινάριο που αφορά το θεσμικό πλαίσιο με τις
ισχύουσες τροποποιήσεις στο αντικείμενο:
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Νόμος 4412/2016
συμπεριλαμβανομένων
των
πρόσφατων
νομοθετικών αλλαγών του Νόμου 4782/9-3-2021
περί
Εκσυγχρονισμού,
απλοποίησης
και
αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου των
Δημοσίων Συμβάσεων». Το εκπαιδευτικό αυτό
σεμινάριο έχει διάρκεια 16 ώρες και υλοποιείται
ηλεκτρονικά. Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα
εμβάθυνσης, με εξειδικευμένη εκπαίδευση κατ’
άρθρο, για όλα τα άρθρα του Νόμου. Στο εν λόγω
πρόγραμμα εκπαίδευσης, παρουσιάζονται οι
διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των
δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τον
N.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα με τον Νόμο 4782/9-3-2021, τόσο από
Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά, σε
πρακτικά ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων που
αφορούν τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση
και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίο και
ειδικότερα, ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον
σύνδεσμο:
https://institute.swissapproval.academy/saikdbm2/4412-2016/
.
Επικοινωνία:
e-mail:
training@swissapproval.gr
/
training@swissapproval.academy
Τηλ:
2111023900, 2105562130.
Μετάθεση εκθέσεων Syskevasia, Plastica &
Chem, 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2022
Δεδομένων των επιδημιολογικών συνθηκών του
Sars-Cov-2 και των περιοριστικών μέτρων όσον
αφορά τον κλάδο Διοργάνωσης Εκθέσεων,
ανακοινώθηκε εκ νέου μετάθεση των Εκθέσεων
Syskevasia, Plastica & Chem για το Φθινόπωρο
του 2022, και πιο συγκεκριμένα:
- SYSKEVASIA 22 – 17η Διεθνής Έκθεση
Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων &
Logistics + Ειδική Ενότητα Printing, Παρουσίαση
Συναφών Γραφικών Τεχνών & Εκτυπώσεων ,
ιστοσελίδα:
www.syskevasia-expo.gr
,
Ημερομηνίες έκθεσης: : 30 Σεπτεμβρίου– 3
Οκτωβρίου 2022.
- PLASTICA 22 – 11η Διεθνής Έκθεση
Πλαστικών,
Μηχανημάτων,
Καλουπιών
&
Ανακύκλωσης , ιστοσελίδα:
www.plasticaexpo.gr , Ημερομηνίες έκθεσης: 30 Σεπτεμβρίου
– 2 Οκτωβρίου 2022.
- Chem 22/Ecolink - 11η Έκθεση Χημικών,
Εξοπλισμού, Ποιοτικού Ελέγχου, Επεξεργασίας
Νερού & Αποβλήτων + Ειδική Ενότητα HealthLab
, Παρουσίαση Εργαστηριακού Εξοπλισμού &
Τεχνολογίας
Υγείας
&
ΒιοΕπιστημών
,
ιστοσελίδα: www.chem-ecolink.gr , Ημερομηνίες
έκθεσης: 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2022.
Οι Εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο
Εκθέσεων,
Συνεδρίων
και
Εκδηλώσεων
Metropolitan Expo, το οποίο έλαβε και την
πιστοποίηση
“Covid-Shield”.
Πληροφορίες:
Διοργανώτρια
Εταιρία:
3ΕΚ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ, Τηλ: 2108056205-207 , Fax:
2108056209, Email: info3ek@otenet.gr .

Τηλεδιάσκεψη με θέμα «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Νέες
ευκαιρίες – Νέα Επαγγέλματα», 16 Μαρτίου 2021
Το Επιμελητήριο Πιερίας διοργανώνει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με
θέμα: «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Νέες ευκαιρίες – Νέα
Επαγγέλματα» με κεντρική ομιλήτρια την κα Μαρία Σπυράκη,
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021
και ώρα 18:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το email
τους, στο οποίο θα τους αποσταλεί το link μέσω του οποίου θα λάβουν
μέρος στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη, στο Επιμελητήριο Πιερίας (τηλ:
2351023211, email: info@champier.gr ) έως την Τρίτη 16 Μαρτίου
2021 και ώρα 13:00.
Ημερίδα «Κυκλική Οικονομία- Decarbonizing Business Models»,
18 Μαρτίου 2021
Το Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο του 6ου
Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας, με τίτλο «Greece leaping
into sustainable future», ανακοινώνει τη διοργάνωση της 3ης Ενότητας
του 6ου Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας με τίτλο
«Κυκλική Οικονομία- Decarbonizing Business Models» που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 στις 17.00. Το 6ο
Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας διοργανώνεται σε
συνεργασία με την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα. Το
πρόγραμμα βρίσκεται ΕΔΩ και οι εγγραφές γίνονται ΕΔΩ.
Περισσότερες πληροφορίες στο email: info@hellenic-swedishcc.gr .

Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Η Στρατηγική Καινοτομίας
2021-2027 στο οικοσύστημα Transport & Logistics: Σχεδιασμός
και παρακολούθηση νέων Δράσεων», 18 Μαρτίου 2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του One Stop Liaison
Office, με την επιστημονική υποστήριξη της Ερευνητικής Ομάδας
Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), με υπεύθυνο τον
Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Αριστοτέλη
Νανιόπουλο, διοργανώνει ένα πρόσθετο εργαστήριο στη θεματική
ενότητα των «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στις 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.30.
Το εργαστήριο αποτελεί μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της
προγραμματικής περιόδου 2021–2027 και πραγματοποείται στo
πλαίσιo υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του έργου “INNOTRANSEnhancing transport innovation capacity of the regions” του
Προγράμματος Interreg Europe. To εργαστήριο αυτό στοχεύει στον
εντοπισμό των τάσεων και την αναγνώριση των προτεραιοτήτων για
την καινοτομία στις «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», μέσω ανοικτής συμμετοχικής
διαδικασίας, επιδιώκοντας την εξασφάλιση συντονισμένης και
αποτελεσματικής επικοινωνίας, εντός του οικοσυστήματος της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν
στο εργαστήριο μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα
από τον παρακάτω σύνδεσμο https://cutt.ly/3zeHduy .Για
περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα θεματικά
εργαστήρια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα: Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319668, Χριστίνα Λαγκάνη
2313 319667, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 2313319790, Μαρία
Γουλάπτση 2313 319705, email: info@ris3rcm.eu .
3ο Συνέδριο Διαμεσολάβησης (22-23 Μαρτίου 2021) – IP
Mediation Conference
Η Διεύθυνση Σημάτων της Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εν όψει της
συμπλήρωσης ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του νόμου για τα
σήματα ν.4679/20-03-2020, όπου για πρώτη φορά προβλέπεται η
δυνατότητα διαμεσολάβησης στις διοικητικές διαδικασίες που
αφορούν αντιδικίες επί σημάτων, με την ευκαιρία του 3ου Συνεδρίου
Διαμεσολάβησης που διοργανώνει το Γραφείο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της ΕΕ (ΕUIPO) στις 22-23 Μαρτίου 2021, προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε αυτό, καταβάλλοντας το
ήμισυ των τελών εγγραφής, δηλαδή 75,00 ευρώ, κάνοντας εγγραφή
στο ακόλουθο link https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-mediationconference-2021-palladium-nos-uas μέχρι 15-3-2021 το αργότερο,
λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων. Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρχείο pdf).

Ημερίδα «LIFE και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις», 23
Μαρτίου 2021
Η διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο «LIFE και Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις: Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές
λύσεις με έμφαση στη προστασία του περιβάλλοντος»
διοργανώνεται από το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Ελληνική Task Force
για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force) σε
συνεργασία με το Skywalker.gr και υπό την αιγίδα της
ΓΣΕΒΕΕ, την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021. Η ημερίδα αποτελεί
μέρος μιας ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας, που
επικεντρώνεται στη δυνατότητα αξιοποίησης του
συγχρηματοδοτούμενου
Προγράμματος
LIFE
από
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις,
προκειμένου
να
αντιμετωπίσουν
σύγχρονες
προκλήσεις
και
να
αναπτύξουν κύκλο εργασιών εστιασμένο στην προστασία
του
περιβάλλοντος.
Εγγραφές
και
πληροφορίες
βρίσκονται ΕΔΩ.
Ζήτηση συνεργασίας από την Ιαπωνία
Η ιαπωνική εταιρεία Aoyama Sangyo Kenkyusho Co.,
Ltd., ιδρυθείσα το 1919, παράγει τις ιαπωνικές
παραδοσιακές κάλτσες "tabi" αλλά και τα "kohaze" που
είναι ένα είδος κουμπώματος σε σχήματος νυχιού που
χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο των tabi. Τα kohaze
θεωρούνται
μέρος
της
ιαπωνικής
πολιτιστικής
κληρονομιάς και με στόχο την προώθηση της τελευταίας,
η εν λόγω εταιρεία ενδιαφέρεται για συνεργασία με
Έλληνες σχεδιαστές ρούχων, κοσμημάτων, αξεσουάρ. Για
περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο
επισυναπτόμενο αρχείο και στο παρακάτω βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=1jcDlga08FE&feature=
youtu.be . Δείτε αρχείο pdf με πληροφορίες για τα
προϊόντα. Στοιχεία επικοινωνίας: Aoyama Sangyo
Keknyusho Co., Ltd, Kayo Kubo
〒669-2202, 366-1 Higashibuki, Tamba-Sasayama City,
Hyogo Prefecture, tel: 079-558-8418, fax: 050-3033-0452,
E-Mail: info@aoyama-kohaze.com.
Ζήτηση συνεργασίας από τη Γερμανία
Η γερμανική επιχείρηση / βιβλιοπωλείο με την επωνυμία
«Buchkontor
Teltow»
ενδιαφέρεται
να
συνάψει
επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές προμηθεύτριες
εταιρίες ελληνικών βιβλίων ή / και σχολικών εγχειριδίων.
Προς πληρότητα ενημέρωσης σας μπορείτε να αντλήσετε
επιπλέον στοιχεία για την εταιρία «Buchkontor Teltow
Buchhandlung und Verlag» από την εταιρική της
ιστοσελίδα: www.buchkontor-teltow.de .Τα στοιχεία
επικοινωνίας της εταιρίας είναι: Υπεύθυνος επικοινωνίας:
κα Vanessa Arend-Martin ,Διεύθυνση: Breite Str. 19
14513 Teltow, Email: vam@buchkontor-teltow.de .

Εκδήλωση: «GREECE – NORTH AFRICA E-BUSINESS
GATHERING- Friendship and cooperation in the
Mediterranean», 7 Απριλίου 2021
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε την τρίτη
διαδικτυακή εκδήλωση της χρονιάς, με θέμα την σύσφιξη
των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων της Ελλάδας
με πέντε αραβικές χώρες της Βορείου Αφρικής (Αλγερία,
Αίγυπτο, Λιβύη, Μαρόκο και Τυνησία). Η εν θέματι
εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες από τους Άραβες
Πρέσβεις και Επιτετραμμένους στην Ελλάδα και υψηλού
επιπέδου ομιλητές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Οι
ομιλίες θα διεξαχθούν σε ελληνικά και αραβικά, ενώ η
δικτύωση μεταξύ Ελλήνων και Αράβων συμμετεχόντων θα
γίνει στην αγγλική ή κάποια άλλη γλώσσα κοινής
συνεννόησης.
Περισσότερες
πληροφορίες
θα
ανακοινωθούν σύντομα .

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα ( Συνέχεια)

ΣΕΡΒΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο - Φεβρουάριος 2021. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+3811132223-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε
ενημερωτικό έγγραφα με θέμα:
- «Μετακύλιση του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών της
ισπανικής
Κυβέρνησης
από
τη
Google
στους
διαφημιστές»
- «Έρευνα αγοράς για τον τομέα του τουρισμού στην
Ισπανία με έμφαση στις επιπτώσεις της πανδημίας στον
τουριστικό κλάδο»
- «Επιβολή της ευρωπαϊκής σήμανσης Nutriscore από την
Ισπανία»
- «Προβλέψεις για κέρδη της τάξεως των 1,3 δις ευρώ για
τον ισχυρό ισπανικό όμιλο Inditex»
- «Η Ισπανία δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή
ηλεκτροκίνητων οχημάτων»
- «Διοργάνωση ΜOBILE WORLD CONGRESS 2021
(Βαρκελώνη, 28.06 – 1.07.2021), Ανακοίνωση για τη λήψη
αυστηρών υγειονομικών μέτρων»
- «Πτώση πωλήσεων στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργίας
στην Ισπανία τον Φεβρουάριο 2021 κατά 41,5%»
- «Επανεκκίνηση δραστηριότητας τoυ ΙFEMA διά φυσικής
παρουσίας από τις 22 Μαρτίου»
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 .
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε
- δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων
Αιγύπτου , Φεβρουάριος 2021.
- έγγραφο με θέμα: Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων
από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή
νέων προτύπων (standards) / νομοθεσίας προϊόντων.
Μέρος του εγγράφου αναφέρει ότι «Με ηλεκτρονική
επιστολή της εδώ Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.
στις 2 Μαρτίου μας ενημέρωσε ότι η Αίγυπτος την
περασμένη εβδομάδα κατέθεσε στον ΠΟΕ
νέα
κοινοποίηση TBT
σχετικά με το επικαιροποιημένο
πρότυπο για τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες το οποίο πρέπει
να τηρούν οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς εντός ενός
έτους από τις 3 Φεβρουαρίου. Παρακαλούμε για την
αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κλπ στο
Γραφείο μας μέχρι 24 Μαρτίου 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 .Σας καλώ να
ελέγχετε τακτικά αυτούς τους συνδέσμους για τυχόν νέες
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από την Αίγυπτο.» .
Το αντίγραφο της κοινοποίησης βρίσκεται ΕΔΩ και της
ανεπίσημης αγγλικής μετάφρασης της πρότασης βρίσκεται
ΕΔΩ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/tagrafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/office/811 ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email:
ecocom-cairo@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 56ο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Μάρτιος
2021), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 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.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία – Τεύχος
Μαρτίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: economsofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592)
9505375 και την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: «Ετήσια
Επιχειρηματική Έκθεση Συνομοσπονδίας Γερμανικών Εμπορικών
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων – GOING INTERNATIONAL
2020». Συνημμένως, στάλθηκε περίληψη της ετήσιας έκθεσης στην
αγγλική γλώσσα. 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 .
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η
Β8
Διεύθυνση
Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης
του
ΥπουργείουΕξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσης που έλαβε από
τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
μας γνωρίζει ότι πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο για
επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες της Καραϊβικής, την Πέμπτη
11/03/2021. Στο έγγραφο προωθήθηκε σύνοψη της ex-post τελικής
έκθεσης για τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με τα κ-μ
του CARIFORUM (Φόρουμ Καραϊβικής) που μπορείτε να τη δείτε
ΕΔΩ. Συμπληρωματικά παρέθεσαν τα κάτωθι στοιχεία:
- Η EPA ΕΕ-CARIFORUM που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2008
δεν αφορά μόνο το εμπόριο αγαθών, αλλά περιλαμβάνει
δεσμεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών, επενδύσεων και θεμάτων
όπως η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, τα
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και η βιώσιμη
ανάπτυξη.
- Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του
CARIFORUM, μετά τις ΗΠΑ.
- Οι κύριες εξαγωγές από την Καραϊβική στην ΕΕ είναι καύσιμα και
προϊόντα εξόρυξης, ιδίως πετρέλαιο και αέρια, μπανάνες, ζάχαρη
και ρούμι, ορυκτά (ιδίως χρυσός, κορούνδιο, οξείδιο του αργιλίου
και υδροξείδιο), προϊόντα σιδηρομεταλλεύματος και λιπάσματα.
- Οι κύριες εξαγωγές της ΕΕ προς την Καραϊβική είναι: σκάφη,
πλοία, αυτοκίνητα, οχήματα κατασκευών και τμήματα κινητήρων,
τηλεφωνικός εξοπλισμός, γάλα και αλκοολούχα ποτά.
- Η Κούβα δεν έχει υπογράψει τη Συμφωνία Cotonou, η οποία
αποτελεί τo θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται όλες οι
Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ με τις χώρες
Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ-ACP), ωστόσο είναι μέλος
του CARIFORUM, χωρίς δεσμεύσεις για την EPA. Διαφαίνονται,
όμως, κάποιες θετικές προοπτικές σύσφιξης των σχέσεων της
χώρας αυτής με την ΕΕ, εν όψει της επικείμενης Συμφωνίας PostCotonou.
Χρήσιμα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δυνατότητες, υπό το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να αντληθούν σε πρόσφατη
μελέτη ΕΔΩ.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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16/03/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΤΗΛ. 2531054497

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ

209

18/03/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

194

22/03/2021
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΛ. 2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

197

22/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2313308154

ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

211

22/03/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 1 ΕΤΟΥΣ
ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

213

23/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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24/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ. 2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

212

24/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

220

26/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ/88 ΣΔΙ ΤΗΛ. 2254085243

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΗΜΝΟΣ

214

01/04/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

201

02/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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05/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ
ΝΕΦΡΩΝ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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05/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)
ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

198

06/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

218

06/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ.
2321095223

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ Χ ΜΠ

202

07/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΕΓΧΥΣΗΣ)
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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07/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ)
ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
217

07/04/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JET-A1 ΜΕ ΧΡΗΣΗ-ΑΝΑΜΕΙΞΗ
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

210

08/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ)
ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

216

08/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

204

09/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΙΑΤΡΙΚΑ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ)
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ

205

09/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ

206

12/04/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 4Χ4
ΤΗΛ. 2108705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

207

12/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ-ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΓΙΑ
1 ΕΤΟΣ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

208

12/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ
ΚΑΙ
ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

215

13/04/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΦΩΝ C-27J
ΤΗΛ.
2108705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

219

16/04/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ - ΣΑΡΩΘΡΟ - ΜΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
- ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) ΤΗΛ. 2108705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

193

26/04/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΛ. 2313323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ




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

