Μάϊος 2020 Έτος 19ο

Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση
επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Το πρόγραμμα παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με 100%
επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια, για την ενίσχυση της
ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή
περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. Τα δάνεια θα
χορηγούνται άμεσα από συνεργαζόμενες τράπεζες κατόπιν
αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα της πλήρους επιδότησης
επιτοκίου για δύο χρόνια, η επιχείρηση καταβάλλει μόνο το
κεφάλαιο για 2 χρόνια. ενώ για την υπόλοιπη διάρκεια του
δανείου επιδοτείται το 40% του επιτοκίου. Με τη λήξη των δύο
ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο
καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα
πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης. Σε ποιους
απευθύνεται: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή
περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19 - Εξέταση
βάσει ενεργών ΚΑΔ.
Περίοδος υποβολής: από 28/4/2020 (έως εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού).
Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο
Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο
διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis
με την ένδειξη:
ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
Στο αίτημα η επιχείρηση επιλέγει την Τράπεζα από την οποία
επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που
θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της
επιλεξιμότητας. Υπογραφή δανειακής σύμβασης και εκταμίευση
δανείου εφάπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις στον λογαριασμό
της επιχείρησης. Είδος ενίσχυσης: Δάνειο / Επιδότηση
επιτοκίου. Όροι και προϋποθέσεις: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει
να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για να υποβάλλουν αίτηση.
Εξαιρούνται η πρωτογενής παραγωγή και ο τομέας της αλιείας.
Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να είναι προβληματική.
Διατήρηση θέσεων εργασίας για 2 χρόνια - Ίδιος αριθμός
εργαζομένων στις 19/3/2020 (ακόμα και 0) σε σχέση με
31/12/2021 και 31/12/2022.
Για να λάβει η επιχείρηση το ποσό των επιδοτούμενων τόκων
θα πρέπει κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων
τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην
εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη
χρηματοδότηση.
Τι χρηματοδοτείται: Ύψος δανείου έως 500.000 €
Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός
αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που
προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των
παραγγελιών τρέχοντος έτους.
Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των
παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει
αγορών.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το
δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.
Σημειώνεται ότι: Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από
μία αιτήσεις χρηματοδότησης, ωστόσο το σωρευτικό ύψος
δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση για κεφάλαιο κίνησης
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(Υποπρόγραμμα 3 ΤΕΠΙΧ ΙΙ), δεν θα υπερβαίνει
τις 500 χιλ. ευρώ. Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει ή να έχει
λάβει χρηματοδότηση και από τα τρία Υποπρογράμματα της
Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», ωστόσο η
συνολική της χρηματοδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει το
1,5 εκ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του
Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (deminimis). Ο έλεγχος αυτός θα
διενεργείται από τις Τράπεζες για το σύνολο των δανείων
που έχουν δοθεί στην επιχείρηση.
Ποιες δαπάνες καλύπτει το δάνειο: Λειτουργικά έξοδα της
επιχείρησης. Δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό της
κύκλωμα. ΦΠΑ.
Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του
δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά
δαπανών.
Διάρκεια Δανείου και περίοδος χάριτος: Η διάρκεια του
δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση
(εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου. Ορίζεται
δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12
μήνες. Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος
καταβάλλονται μόνον τόκοι.
Επιτόκιο: Το επιτόκιο εφαρμόζεται στα κεφάλαια του δανείου
που συνεισφέρει η Τράπεζα στη χρηματοδότηση κάθε
επιχείρησης. Δεν υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη) και για το
διάστημα αυτό είναι σταθερό.
Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα
επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δεν
επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι
τόκοι υπερημερίας. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι
καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο
καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα
πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.
Προϋπολογισμός: € 1.300.000.000. Η αναλογία συμμετοχής
στο κεφάλαιο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ορίζεται ως
εξής: Σε ποσοστό 40% καλύπτεται από το Ταμείο
«Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και 60% από την Τράπεζα (516
εκατ. ευρώ και 784 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ήτοι σύνολο 1,3
δις ευρώ). Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: Ελληνική
Αναπτυξιακή
Τράπεζα.
Ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.etean.com.gr . Διεύθυνση: Ξενίας 24, 115 28
Αθήνα. Τηλ. 210 7450400. Πληροφόρηση για το Πρόγραμμα
210 7450400, tepix.covid@etean.com.gr . Ιστοσελίδα
δημοσίευσης:
https://www.etean.com.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx
?ID=98.

Υπηρεσία e-translation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Αγαπητές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την
Ευρώπη έχουμε καλά νέα για εσάς! Ξεκίνησε ήδη η υπηρεσία
e-translation της European Commission για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που σας επιτρέπει να μεταφράσετε οποιοδήποτε
κείμενο με εύκολο, δωρεάν και ασφαλή τρόπο σε 27 γλώσσες.
Μη χάνετε χρόνο, ξεκινήστε με εγγραφή στο σύνδεσμο:
https://europa.eu/!jW87Kr. (ΠΗΓΗ: https://ec.europa.eu/) .

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19
Eνίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. H επιστρεπτέα
προκαταβολή, είναι η ενίσχυση η οποία χορηγείται σε
επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει,
υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η ενίσχυση
με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι
ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με
οποιαδήποτε οφειλή. Σε ποιους απευθύνεται; Iδιωτικές
επιχειρήσεις
κάθε
νομικής
μορφής,
συμπεριλαμβανόμενων των ατομικών, ανεξαρτήτως
κλάδου, οι οποίες απασχολούσαν έναν
έως 500
εργαζόμενους, κατά την 31η Μαρτίου 2020 ή Iδιωτικές
επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων,
εταιρειών
περιορισμένης
ευθύνης
και
ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου.
Περίοδος υποβολής; από 3/4/2020 έως 15/5/2020. Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη
χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα myBusinessSupport η οποία αποτελεί
εφαρμογή
του
TAXISnet
της
ΑΑΔΕ
https://www.aade.gr/mybusinesssupport . Κατά την αίτηση,
η επιχείρηση δηλώνει το ποσό που αιτείται να λάβει στο
πλαίσιο της παρούσας, εντός των ορίων του Άρθρου 4 της
παρούσας, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του
Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de
minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και
πληροφορίες
σχετικά
με
την
πλήρωση
των
προϋποθέσεων, κατά περίπτωση. Το περιεχόμενο της
αίτησης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.Α, του
ΦΕΚ του προγράμματος που είναι αναρτημένο στα
Σχετικά αρχεία.
Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση. Δάνειο /
Επιδότηση επιτοκίου. Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα.
Όροι και προϋποθέσεις: Οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής στο πρόγραμμα αναφέρονται αναλυτικά στο
Άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το
Πρόγραμμα (βλ. Σχετικά αρχεία).
Τι χρηματοδοτείται:
Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα ως
εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και
τηρούν απλογραφικά βιβλία:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς - Κύκλος
εργασιών πρώτου τριμήνου 2020) × ποσοστιαία διαφορά
εκροών εισροών] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ×
800/3]
β) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και
τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – Κύκλος
εργασιών μηνός Μαρτίου 2020) × ποσοστιαία διαφορά
εκροών εισροών] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ×
800/3]
γ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή
είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ και
τηρούν απλογραφικά βιβλία:
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα
έσοδα πρώτου τριμήνου 2020) × ποσοστιαία διαφορά
εσόδων εξόδων] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ×
800/3],
δ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ
ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ και
τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα
έσοδα μηνός Μαρτίου 2020) × ποσοστιαία διαφορά
εσόδων εξόδων] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ×
800/3].
Η ανάλυση των παραπάνω όρων περιέχεται στο ΦΕΚ του
προγράμματος στα Σχετικά αρχεία.

Η ενίσχυση που προκύπτει δεν μπορεί να είναι κατώτερη των
ακόλουθων ορίων, (με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του
άρθρου 5):
α) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου
2020.
β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 1
έως 5 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η
Μαρτίου 2020.
γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 6
έως 20 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η
Μαρτίου 2020.
δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 21
έως 50 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η
Μαρτίου 2020.
ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν
άνω των 50 εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την
31η Μαρτίου 2020.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις δικαιούχους που
έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, ακόμα και
εάν δεν παρουσίασαν πτώση εσόδων τον Μάρτιο ή είχαν
μηδενικά έσοδα αναφοράς.
α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο
κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της
ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με
το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων
εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του
Άρθρου 2 της παρούσας.
β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις
επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020
περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά
μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά
την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.Προϋπολογισμός: €
1.000.000.000. Δείτε το ΦΕΚ του προγράμματος στο σύνδεσμο:
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4820/2020_
%2005_03_KYA_Epistreptea_Prokatavoli.pdf . Πληροφορίες Στοιχεία επικοινωνίας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ).
Ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.aade.gr/mybusinesssupport
,Τηλ. 213 1621000.
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.aade.gr/mybusinesssupport
.

Λήγει στις 10 Μαΐου η αυτόματη ανανέωση δελτίων ανεργίας.
Από τις 11 Μαΐου επανέρχεται η ηλεκτρονική ανανέωση.
Λήγει την Κυριακή 10 Μαΐου η αυτόματη ανανέωση των δελτίων
ανεργίας στην οποία είχε προχωρήσει η Διοίκηση του ΟΑΕΔ, στο
πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Υπενθυμίζεται πως όλα τα δελτία
ανεργίας που έληγαν από τις 18 Μαρτίου έως και τις 10 Μαΐου
2020 έχουν ήδη ανανεωθεί αυτόματα, μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού.
Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα
ανανεώνουν το δελτίο ανεργίας τους μέσω της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας
στην
παρακάτω
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/ananeose-deltiou-anergias .
Ο ΟΑΕΔ έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης,
το
οποίο
περιλαμβάνει
περισσότερες από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ανέργους,
εργαζόμενους, εργοδότες και επιχειρήσεις. Η πρόσβαση νέων
χρηστών στις περισσότερες από 40 διαθέσιμες e-υπηρεσίες
γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών του
TAXISnet.
Η ανανέωση μπορεί επίσης να πραγματοποιείται με
αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ), αλλά συστήνεται η μη προσέλευση στα ΚΕΠ για τον
περιορισμό των μετακινήσεων και την αποφυγή συγχρωτισμού.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ΦΕΚ A
90 - 01.05.2020 η Π.Ν.Π με τίτλο "Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα."
Μεταξύ άλλων με την εν λόγω Π.Ν.Π:
- παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020 η δυνατότητα της
υποβολής αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας του
από την αναγκαστική ρευστοποίηση (Άρθρο 1 της Π.Ν.Π)
- επεκτείνεται η εκπτωση του 25% για δόσεις βεβαιωμένων
οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και ισχύει και
για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως
και τις 29 Μαρτίου 2020, και διενεργείται μέσω συμψηφισμού
ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες
οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν
καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου
2020 (Άρθρο 2 της Π.Ν.Π)
- ορίζονται τα μέτρα στήριξης των πληγεισών λόγω της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεων με Κύριο
Κωδικό
Δραστηριότητας
τον
τετραψήφιο
86.10
«Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο
περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες
υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού. (Άρθρο 5 της Π.Ν.Π)
- παρέχεται πίστωση διάρκεια 10 ημερών στους εγκεκριμένους
αποθηκευτές, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλης σχετικής
επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των
περ. α’ έως ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για
τα προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από
τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 19 Μαΐου 2020, με ταυτόχρονη
βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων φορολογικών
επιβαρύνσεων. (Άρθρο 4 της Π.Ν.Π)
- παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου
θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης έως 15/5/2020 (Άρθρο 7 της Π.Ν.Π)
- θεσμοθετείται η αναστολή της είσπραξης οφειλών και της
παράτασης προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις
τυχερών παιγνίων (Άρθρο 8 της Π.Ν.Π)
- παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για την
έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και
προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, καθώς και για τη
διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την
εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων
Eπενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό
έτος 2019 στη δημόσια ληψοδοσία, (ν. 4270/2014) (Άρθρο 3
της Π.Ν.Π)
Δείτε το περιεχόμενο της Π.Ν.Π στο συνημμένο ΦΕΚ:
file:///C:/Users/delichatsios/Downloads/document%20(4).pdf.
(ΠΗΓΗ: www.forin.gr).
Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΣ
Αριθ. Πρωτ. 30/004/000/1469.
Θέμα: «Ενημερωτικό Έγγραφο για τις τελευταίες τροποποιήσεις
του Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση επισήμανση
συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων είναι». Για
περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο : 10 6479450, 407, EMail : environment.gcsl@aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Πρακτικός
Οδηγός:
Πώς
διαμορφώνονται οι εργασιακές σχέσεις λόγω κορονοϊού
Δείτε τον οδηγό στο σύνδεσδμο: https://www.eea.gr/arthraeea/praktikos-odigos-pos-diamorfononte-i-ergasiakes-schesisen-opsi-koronoiou/

Επαναλειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας και ΙΕΚ ΟΑΕΔ
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε τη σταδιακή
επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού
ως εξής:
•
Η εκπαιδευτική λειτουργία των Επαγγελματικών
Σχολών
(ΕΠΑΣ)
Μαθητείας
και
των
Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) θα επανέλθει στις 18
Μαΐου.
•
Το διδακτικό έτος των ΕΠΑΣ Μαθητείας επεκτείνεται
μέχρι τις 12 Ιουνίου. Το έτος κατάρτισης των ΙΕΚ ΟΑΕΔ θα
επεκταθεί ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα
διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων.
•
Ισχύει ο περιορισμός των 15 ατόμων ανά τμήμα, με
τουλάχιστον 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση.
•
Τα ολιγομελή τμήματα (έως 15 άτομα) θα μπορούν
να λειτουργούν καθημερινά. Τα τμήματα άνω των 15 και άνω
των 30 ατόμων θα λειτουργούν σε υπο-τμήματα. Περισσότερες
οδηγίες για τη λειτουργία αυτών των τμημάτων θα
ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα.
•
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα συνεχιστεί και θα
ενσωματωθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας, ανάλογα με τις
ανάγκες των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ και των ειδικοτήτων.
•
Δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας. Η αξιολόγηση των μαθητών
θα γίνει βάσει των βαθμών των εξαμήνων.
•
Η διεξαγωγή των θεωρητικών μαθημάτων στα ΙΕΚ
ΟΑΕΔ θα γίνεται με αύξηση του ωρολογίου προγράμματος
κατά 2 ώρες την ημέρα.
•
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου, με
βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία των
επιχειρήσεων και των φορέων που συμμετέχουν στη
Μαθητεία.
Σε κάθε ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ:
•
Προβλέπεται να υπάρχουν αντισηπτικά και να γίνεται
φυσικός εξαερισμός.
•
Προβλέπεται καθαρισμός 2 φορές την ημέρα.
•
Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα για τους
μαθητές και σπουδαστές.
•
Απαγορεύεται η λειτουργία των κυλικείων.
•
Είναι προαιρετική η χρήση μάσκας στην τάξη.
•
Θα δοθεί έμφαση στην κάλυψη της ύλης, κατόπιν
οδηγιών του ΟΑΕΔ.
Γενικές Οδηγίες
•
Προ της επανέναρξης, θα σταλούν στους Διευθυντές
οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΟΑΕΔ που θα γνωστοποιηθούν σε
εκπαιδευτικούς, μαθητές και σπουδαστές, σχετικά με τα
αναγκαία μέτρα προστασίας.
•
Θα υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα (πρόβλεψη άδειας) για
εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών
απουσίας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το ΥΠΕΣ.
•
Θα υπάρχει η δυνατότητα μη προσμετρούμενης
απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης
περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι, όπως έχει
οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).
•
Θα υπάρχει πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για τη διαχείριση
τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος της
εκπαιδευτικής κοινότητας –
Διαδικασία ιχνηλάτησης με
διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό.
Σημειώνεται ότι η αναστολή λειτουργίας των Σχολών ΑμεΑ
παρατείνεται και η τηλεκπαίδευση θα συνεχιστεί κανονικά.
10 πράγματα που κάνει η ΕΕ για να καταπολεμήσει τον
κορωνοϊό
Ανακαλύψτε τι κάνει η ΕΕ στον πόλεμο κατά του κορωναϊού
προκειμένου να προστατεύσει ανθρώπους και οικονομία.
Δείτε
στο
σύνδεσμο:
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/2020
0327STO76004/10-pragmata-pou-kanei-i-ee-gia-nakatapolemisei-ton-koronoi

Επιδοτούμενα προγράμματα τηλεκατάρτισης για εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα από όλη την Ελλάδα

eLearning course: "Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Mαθαίνοντας τις Πτυχές του eCommerce"

Η πράξη αφορά επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης και ακολούθως
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για εργαζόμενους στον
ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η
επιχείρησή τους.
Συγκεκριμένα, ο ΣΒΕ έχει αναλάβει, ως δικαιούχος, από το Υπουργείο
Ανάπτυξης την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης
του αλουμινίου». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και από εθνικούς πόρους.
Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν 2 διαφορετικά προγράμματα
κατάρτισης και συγκεκριμένα τα εξής:
1.
«Προώθηση προϊόντων αλουμινίου στη διεθνή αγορά»:
Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για στελέχη
εξαγωγικού εμπορίου για τον κλάδο του αλουμινίου (80 ώρες)
2.
«Κατάρτιση Αλουμινοκατασκευαστών»: Σεμινάριο κατάρτισης
και πιστοποίησης προσόντων αλουμινοκατασκευαστών (70 ώρες)
Το πρόγραμμα είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι €5 ανά ώρα κατάρτισης και είναι μικτό
ποσό. Ειδικότερα,
•
Το πρόγραμμα «Προώθηση προϊόντων αλουμινίου στη
διεθνή αγορά» επιδοτείται με 400 ευρώ (5 ευρώ/ώρα x 80 ώρες)
•
Το πρόγραμμα «Κατάρτιση Αλουμινοκατασκευαστών»
επιδοτείται με 350 ευρώ (5 ευρώ/ώρα x 70 ώρες)
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής έχουν:
1.
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου
απασχολούνται, οι οποίοι είναι:
1.
Ή πλήρους απασχόλησης
2.
Ή εποχικά εργαζόμενοι
3.
Ή μερικής απασχόλησης
2.
Αυτοαπασχολούμενοι
Ωφελούμενοι είναι 1.250 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα διαφόρων κλάδων.
ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ;
Με 3 εναλλακτικούς τρόπους:
•
Με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης, συνδυάζοντας τη
ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
•
Με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη
τηλε-εκπαίδευση)
•
Με τη μέθοδο της συμβατικής διά ζώσης κατάρτισης στην
τάξη
Πότε θα γίνεται η εκπαίδευση; Σε προκαθορισμένες ημέρες, μετά το
πέρας του ωραρίου εργασίας των εκπαιδευομένων
Επιτρέπονται οι απουσίες; Ναι, αλλά μέχρι ποσοστού 10%
Αν υπερβώ το όριο απουσιών, τι θα συμβεί; Δεν έχω δικαίωμα
συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούμαι εκπαιδευτικό
επίδομα, δεν μου χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;
•
Να είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα
•
Όσον καιρό διαρκεί το πρόγραμμα, να εργάζομαι διαφορετικά χάνω το επίδομα και το δικαίωμά μου στις εξετάσεις
πιστοποίησης
•
Αν θέλω να παρακολουθήσω το πρόγραμμα: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ», πρέπει να έχω
τελειώσει το Λύκειο
•
Αν θέλω να παρακολουθήσω το πρόγραμμα: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ», πρέπει να έχω τελειώσει το
Γυμνάσιο ή το Δημοτικό.
ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
Συμπληρώνω και υποβάλλω την αίτηση ηλεκτρονικά εδώ:
https://katartisialuminio.gr/ypovoli-aitisis/
Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 10 Μαΐου 2020.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποσταλούν στον ΣΒΕ (Πλατεία
Μοριχόβου 1, 7ος όροφος, ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη) τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Τέλος, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα ης
αξιολόγησής τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να
επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310 539817 (Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 16.00).

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και
Επιχειρείν-ELTRUN
(www.eltrun.gr),
του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
εξ
αποστάσεως
(eLearning) στο αντικείμενο του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου.
Επιστημονικός
υπεύθυνος
του
προγράμματος είναι ο Καθηγητής Γεώργιος
Δουκίδης. Ο επόμενος κύκλος ξεκινά στις 20 Μαΐου
2020 και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 18
Μαΐου 2020.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών,
αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες και εστιάζει σε
πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη
και
αξιοποίηση
καινοτόμων
εφαρμογών
ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την δημιουργία
πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για τη πραγματική
εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου/ηλεκτρονικού
επιχειρείν. Άλλες βασικές γνώσεις που παρέχει το
πρόγραμμα περιλαμβάνουν τεχνικές υλοποίησης και
αξιολόγησης ηλεκτρονικού καταστήματος, θέματα
βελτίωσης της εμπειρίας των online καταναλωτών,
πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και τομείς
εφαρμογής κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν (mobile
business). Επίσης αναλύονται βέλτιστες πρακτικές
από επιτυχημένα ηλεκτρονικά καταστήματα διεθνώς
και στην Ελλάδα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:
•
Απόφοιτοι και Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.
•
Επαγγελματίες που απασχολούνται ή
επιθυμούν να απασχοληθούν στη δημιουργία και
λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων.
•
Επαγγελματίες
που
υποστηρίζουν
συμβουλευτικά ή/και τεχνικά το ηλεκτρονικό
επιχειρείν.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν
επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το
οποίο
συνοδεύεται
από
Συμπλήρωμα
του
Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά
το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές
ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος,
καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που
ακολουθήθηκε.
Μάθετε
περισσότερα
στο
σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/courses/ecommerceelearning-aueb.html

-

Ζήτηση συνεργασίας από Ινδική Εταιρία
Η εταιρία παραγωγής χημικών Proventus Life
Sciences Pvt. Ltd., FACTORY ADDRESS
C–9 Industrial Complex, Maraimalai Nagar, Chennai
– 603 209, Tamil Nadu, India, Tel.: +91 – 44 –
47400141, Email: info@proventuslife.com ,Mobile :
+919820615770 (whats app), ζητάει εμπορική
συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Πληροφορίες
για το προφίλ και τις πιστοποιήσεις της επιχείρησης
έχουν

αναρτηθεί

www.veth.gov.gr

στην
στη

ιστοσελίδα

διαδρομή:

του

ΒΕΘ:

Πληροφοριακό

υλικό – Ζητήσεις συνεργασίας εξωτερικού.

θα

Διαδικτυακός Διάλογος Πολιτών με τον Αντιπρόεδρο
της ΕΕ, Μαργαρίτη Σχοινά - Τρίτη 12/5, 5μμ

Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού: Το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το
οποίο αναβλήθηκε λόγω της έκτακτης παγκόσμιας συνθήκης με
τον κορονοϊό, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από την Τρίτη19
Μαΐου έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, με την υποστήριξη του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πιο επίκαιρα από ποτέ, σ’
αυτή την πρωτόγνωρη συνθήκη που ζούμε, τα ντοκιμαντέρ που θα
προβληθούν στο online 22ο Φεστιβάλ, μας υπενθυμίζουν τι
σημαίνει να είσαι άνθρωπος, ποια είναι η σχέση μας με τη φύση,
πόσο ευάλωτοι και ταυτόχρονα πόσο δυνατοί είμαστε. Ετοιμαστείτε
για συναρπαστικά (νοερά) ταξίδια σε όλο τον κόσμο! Ανάμεσα στις
ταινίες, μη χάσετε και 77 ελληνικές πρόσφατες παραγωγές: απ’ την
πολιτική, τη μουσική και την Ιστορία, το περιβάλλον, τις
ανθρώπινες σχέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποκαλύπτουν
την ίδια τη ζωή. Οι κριτικές επιτροπές θα παρακολουθήσουν τις
ταινίες online και θα απονείμουν τα βραβεία. Οι ταινίες θα είναι
διαθέσιμες δωρεάν για το κοινό και κάθε ταινία θα διατίθεται για
400 θεάσεις, σε χρήστες αποκλειστικά στην Ελλάδα, καθώς το
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει μια διεθνή
πρωτοβουλία για την καθιέρωση του γεωγραφικού περιορισμού
των προβολών στις online φεστιβαλικές διοργανώσεις, με σκοπό
την προστασία των ταινιών και των φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ είναι σε
διαρκή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και τις υγειονομικές
αρχές και όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι εξελίξεις θα εξετάσει το
ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει και φεστιβαλικές προβολές σε
θερινούς κινηματογράφους και σε ανοιχτούς χώρους (λιμάνι,
πλατείες, πάρκα κ.α.) της Θεσσαλονίκης μέσα στο καλοκαίρι,
λαμβάνοντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα. Επιπλέον πρόθεση
του Φεστιβάλ είναι, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ, να προσληφθούν
όλοι οι συμβασιούχοι οι οποίοι επρόκειτο να εργαστούν τον
Μάρτιο. Για τις ανάγκες διοργάνωσης του διαδικτυακού 22ου
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα ενεργοποιηθούν όλες
ανεξαιρέτως οι συμβάσεις που δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν
τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν όλες οι συμβάσεις που
διακόπηκαν, εξαιτίας της αναβολής του Φεστιβάλ. Επίσης, οι
επικεφαλής των τμημάτων του Φεστιβάλ θα μεριμνήσουν για την
αναγκαία εκπαίδευση και εξοικείωση των συμβασιούχων με νέες
δεξιότητες που απαιτούνται για την online πραγματοποίηση της
διοργάνωσης.Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών θα γίνουν εξ
αποστάσεως, αλλά για όσους εργαζόμενους χρειαστεί να έχουν
φυσική παρουσία στο γραφείο, θα τηρηθούν αυστηρά όλες οι
υγειονομικές υποδείξεις που θα είναι σε ισχύ (αποστάσεις, γάντια,
μάσκες, αντισηπτικά). Website: www.filmfestival.gr . Ψηφιακό
αρχείο:
www.myfestival
.
Facebook
Page:
facebook.com/filmfestival.gr/,
Agora
/
English
Page:
facebook.com/AgoraTIFF,
Youtube
Channel:
youtube.com/user/filmfestivalgr,
Instagram:
instagram.com/filmfestivalgr/, Blog: blog.tiff.gr/.

Πρόσκληση: Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct που
φιλοξενείται στο ΕΛΙΑΜΕΠ, με αφορμή την Ημέρα της
Ευρώπης, διοργανώνουν διαδικτυακό Διάλογο Πολιτών
του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Μαργαρίτη Σχοινά,με τον Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη,
Πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, με θέμα: «Θα αντέξει η Ευρώπη
και σε αυτήν την κρίση;». Τη συζήτηση θα συντονίσει η
δημοσιογράφος Ελένη Βαρβιτσιώτη. Ο Διάλογος θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα
17:00-18:30 και θα μεταδίδεται ζωντανά στην ιστοσελίδα
του
ΕΛΙΑΜΕΠ:
https://www.eliamep.gr/en/event/διαδικτυακός-διάλογοςπολιτών-θα-αντ/ στο λογαριασμό του στο Facebook:
https://www.facebook.com/eliamep/?ref=bookmarks
και
στους επίσημους λογαριασμούς της Αντιπροσωπείας της
ΕΕ
στην
Ελλάδα
στο
Facebook:
https://www.facebook.com/EURepresentationGreece/ και
στο
Twitter:
https://twitter.com/EEAthina/status/125836195995262976
7/photo/1 . Mπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας πριν
την εκδήλωση στο events@eliamep.gr . Λίγα λόγια για
τους Διαλόγους Πολιτών: Οι διάλογοι με τους πολίτες είναι
δημόσιες συζητήσεις με τους Ευρωπαίους επιτρόπους και
άλλους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ, όπως
ευρωβουλευτές και πολιτικούς σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο. Οι διάλογοι λαμβάνουν τη μορφή
ερωτήσεων - απαντήσεων. Σας δίνουν την ευκαιρία να
κάνετε ερωτήσεις στους πολιτικούς της ΕΕ, να
διατυπώσετε παρατηρήσεις και να τους πείτε πώς σας
επηρεάζουν οι πολιτικές της ΕΕ. Μπορείτε επίσης να
μοιραστείτε τις ιδέες σας σχετικά με το μέλλον της
Ευρώπης. Μπορείτε επίσης να λάβετε μέρος σε
συζητήσεις στο Twitter χρησιμοποιώντας την ετικέτα
#Eudialogues.

Το
22ο
Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά,19-28 Μαΐου 2020

Χρήσιμες ερωτήσεις -απαντήσεις για τα δικαιώματα των
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και με αφορμή τον μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που
αφορούν τον τρόπο εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών
μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και των
περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού , απέστειλε στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
κείμενο πληροφόρησης της
ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο " Χρήσιμες ερωτήσεις απαντήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά τη
διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού". Στο κείμενο, μεταξύ
άλλων, απαντώνται και ερωτήματα που αφορούν την καταβολή
αποδοχών από επιχείρηση που έχει κλείσει με εντολή δημόσιας
αρχής, την άδεια άνευ αποδοχών και την ετήσια άδεια αναψυχής.
Το κείμενο αυτό έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr, στη διαδρομή: Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις Χρήσιμες ερωτήσεις -απαντήσεις για τα δικαιώματα των
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Εγκύκλιος με Aρ. πρωτ.: 17312/Δ9. 506/04.05.2020
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η καθοδήγηση
τόσο των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία, στο
πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, ανεστάλη ολικώς ή εν
μέρει, όσο και αυτών που τελούν ήδη σε λειτουργία, ως
προς τη λήψη ή τη διατήρηση ή/και βελτίωση ήδη
υφιστάμενων μέτρων και πρακτικών πρόληψης και
ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV -2,
προκειμένου αφενός να προστατευθεί η υγεία των
εργαζομένων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και
αφετέρου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Τα παρακάτω μέτρα και συναφείς οδηγίες εκκινούν από τις
βασικές αρχές και πρόνοιες του υφιστάμενου θεσμικού
πλαισίου για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, ιδίως δε του Κώδικα Νόμων για την Υγεία &
Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), ν.3850/2010 (ΦΕΚ
84 Α΄), καθώς και τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ,
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και
αποφάσεις αρμοδίων φορέων, ιδίως δε της κ.υ.α.
Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/03.05.2020
(ΦΕΚ
1647
Β’).
Επισημαίνεται ότι η νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια
των εργαζομένων εφαρμόζεται, εφόσον δεν ορίζεται
αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις,
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα και για κάθε εργαζόμενο που
απασχολείται από τον εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, περιλαμβανομένων των ασκούμενων και
μαθητευόμενων, σύμφωνα δε με αυτή ο εργοδότης
υποχρεούται να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Δείτε
το
κείμενο
της
εγκυκλίου
C:\Users\delichatsios\Desktop\ΥΛΙΚΟ.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf.

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΚΡΟΑΤΙΑ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Απρίλιο 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάιρο
(www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email:
ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ, απέστειλε
οικονομικό δελτίο Απριλίου 2020 με επισκόπηση
οικονομικών ειδήσεων Κροατίας .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ e-mail: economyzagreb@mfa.gr , τηλ: +385(1) 4835716 &4810 437 ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για τις
Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη
για τον Μάρτιο -Απρίλιο 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Σεράγεβο (http://agora.mfa.gr/), e-mail: ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551 ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Έκθεση 2019 για την Οικονομία της Ανδόρας και την Ανάπτυξη
των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και
Ανδόρας.
-Έκθεση 2019 για την Οικονομία της Ισπανίας και την Ανάπτυξη
των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και
Ισπανίας.
-Οδηγό Επιχειρείν για την Ισπανία.
-Έγγραφο με θέμα: Η μειωμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην
Ισπανία λόγω της πανδημίας.
-Έγγραφο με θέμα: Οι τελευταίες εξελίξεις στον τουριστικό τομέα
στην Ισπανία, δεδομένης της
κρίσης του κορωνοϊού.
-Έγγραφο με θέμα: Οι «ασφάλειες» του ισπανικού τραπεζικού
συστήματος έναντι της επικείμενης
ύφεσης.
-Έγγραφο με θέμα: Νέες εκτιμήσεις και προτάσεις της Ισπανικής
Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών
Οργανισμών για τη διάσωση των ΜμΕ επιχειρήσεων.
- Έγγραφο με θέμα: 1η Ιουλίου: η επαναλειτουργία του τουρισμού
στη χώρα, σύμφωνα με καταρχήν
εκτιμήσεις της ισπανικής Κυβέρνησης. Αναβολή εγκαινίων του
πρώτου θέρετρου του ελληνικού ομίλου Ιkos στην Ισπανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ,
Απρίλιος 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocom-telaviv@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Καναδά
Απριλίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε και
απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη
Ρουμανία, μηνός Απριλίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104),
e-mail:
ecocombucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57
24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι
απέστειλε ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Ειδήσεων Μαρτίου – Απριλίου 2020
στη Σερβία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Βελιγράδι
τηλ.
+381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocombelgrade@mfa.gr και την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σιγκαπούρη, απέστειλε
Ενημερωτικό
Δελτίο
Οικονομικών
Ειδήσεων
Σιγκαπούρης Απριλίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη (www.agora.mfa.gr ),
τηλ: +65 67323015, Fax: +65 67323011, email: ecocomsingapore@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικού
Προεξενείου
της
Ελλάδας
στην
Κωνσταντινούπολη απέστειλε έγγραφο με θέμα: Μερική
άρση περιορισμού εξαγωγών υγειονομικού υλικού από
την Τουρκία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της
Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Τηλέφωνο: (0090212)
2927118,
ΦΑΞ:
(0090212)
2521365,
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/office/871,
Ηλ.Ταχυδρομείο:
ecocomistanbul@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .

Media Motor Europe (MME)
Το Media Motor Europe (MME) είναι ένα νέο έργο που
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στην υποστήριξη νεοσύστατων
επιχειρήσεων με καινοτόμα, υψηλής τεχνολογίας, προϊόνταυπηρεσίες-εφαρμογές, οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν λύσεις στις
πιο σημαντικές προκλήσεις της σημερινής Ευρωπαϊκής βιομηχανίας
των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.thessinnozone.gr/το-έργο-media-motor-europe-ξεκινάεικαιυποστηρίζ/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=AZK_May_NSL
_1_852020&utm_medium=email

Αιτήσεις για τον πρώτο online κύκλο επιτάχυνσης του
OK!Thess
Το OK!Thess συνεχίζει δυναμικά το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα
παραμένοντας πιστό στην αποστολή του, να εμπνέει, να στηρίζει και
να ενώνει όσους θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην
καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Οι συνθήκες που διαμορφώνει η
πανδημία του Covid-19 επιτάσσουν προσαρμογή σε μια νέα
πραγματικότητα. Έτσι ο 11ος κύκλος επιτάχυνσης του OK!Thess θα
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά, με τη χρήση online
εργαλείων. Αν έχεις μια καινοτόμο ιδέα και θέλεις να την εξελίξεις
επιχειρηματικά αλλά δεν γνωρίζεις τον τρόπο τότε δήλωσε
συμμετοχή στον 11ο online κύκλο επιτάχυνσης του ΟΚ!Τhess, έως
τις
17
Μαΐου
2020.
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://www.thessinnozone.gr/αιτήσεις-για-τον-πρώτο-online-κύκλοεπιτάχυ/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=AZK_May_NSL_
1_852020&utm_medium=email .

H ASIA FRUIT LOGISTICA 2020, επαναπρογραμματίστηκε για
τις 18 με 20 Νοεμβρίου 2020 στη Σιγκαπούρη.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
85 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη
Γερμανία
Πληροφορίες: Site: https://www.helexpo.gr/el
6TH SEREXPO 2020
Πόλη: Σέρρες
Ημερομηνία: 23-27 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες,
Πολιτισμός, Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία,
Κτηνοτροφία
Πληροφορίες:
Site:,
http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα,
εκτυπώσεις, logistics. Πληροφορίες: Site:
www.syskevasia-expo.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα. Ημερομηνία:
2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια,
ανακύκλωση. Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr ,
τηλ: 2108056209, fax: 2108956209, e-mail:
info3ek@otenet.gr

Δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική αγορά τροφίμων ανοίγει το
Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, που διοργανώνεται για τέταρτη
φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα
και την Κύπρο, στην έκθεση ASIA FRUIT LOGISTICA 2020, η
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
οποία αλλάζει τοποθεσία και μεταφέρεται για πρώτη φορά στη
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
Σιγκαπούρη, στο Singapore EXPO. Η ASIA FRUIT LOGISTICA θα
HEALTH LAB 2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ανοίξει τις πύλες της από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου του 2020, ενώ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
το ASIA FRUIT CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια τοποθεσία,
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
μια ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, στις 17
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Σεπτεμβρίου. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εξασφάλισε τη
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
στρατηγική υποστήριξη του Enterprise Greece Invest & Trade για τη
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών στην έκθεση ASIA FRUIT
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
LOGISTICA 2019, που δεν συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα,
Βιοεπιστημών
επιδοτώντας το 50% του ενοικίου του χώρου τους για σταντ
Πληροφορίες: Site: www.chem-ecolink.gr , τηλ:
επιφάνειας μέχρι 12 τ.μ. Ο Εnterprise Greece Invest & Trade και το
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην
2108056209,
fax:
2108956209,
e-mail:
προβολή των ελληνικών φρούτων και φρέσκων λαχανικών στην
info3ek@otenet.gr
ασιατική αγορά, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθειά τους.
Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου,
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020 . Εκθέματα: Παγκόσμια
καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 12
Έκθεση Θεματικού Τουρισμού-Γαστρονομίας και Οίνου.
Ιουνίου 2020, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο E-Mail:
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/, τηλ: 211 012 9575
y.patsiavos@ahk.com.gr κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026,
κιν. 6945 234747, τα παρακάτω στοιχεία:
MEAT & GRILL DAYS
Εταιρία:_____________________________________________________Υπεύθυνος:_________________________________
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Διεύθυνση:__________________________________________________ ΤK:________________________________________
Νοεμβρίου 2020
Τηλέφωνο:__________________________________________________ Fax:_______________________________________
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις
E-Mail: _____________________________________________________ Υπογραφή
πρώτες ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Υπογραφή:
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ASIA FRUIT
LOGISTICA 2020 και τη διοργάνωση του Ελληνικού Ομαδικού
DAIRY EXPO
Περιπτέρου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 07- 09
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της
Νοεμβρίου 2020
Έκθεσης ASIA FRUIT LOGISTICA στην Ελλάδα και την Κύπρο,
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

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.

