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Τη Δευτέρα 10/5 η προμήθεια των δωρεάν self tests για τους 
εργαζόμενους 
 
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (06.05.2021): Από 
την Δευτέρα 10/05/2021 θα μπορούν να προμηθευτούν τα δωρεάν 
self tests οι εργαζόμενοι σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στους 8 
κλάδους που εμπίπτουν στην σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1588 Β’/18.4.2021) 
(λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, 
κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχημάτων, σχολές οδηγών). Στη διάρκεια της ερχόμενης 
εβδομάδας, από 10/05/2021 έως 16/05/2021, δεν ισχύει η 
υποχρέωση διενέργειας self test από τους εργαζόμενους, που 
εμπίπτουν στo πεδίο εφαρμογής της σχετικής ΚΥΑ, έως 24 ώρες 
πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία 
τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη 
δήλωση του αποτελέσματος στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». Επιπλέον την 
εβδομάδα από 10/05/2021 έως 16/05/2021 τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ 
κατά τους επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του 
ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την 
εφαρμογή της ΚΥΑ σε εργοδότες και εργαζόμενους. 

15 ακόμη εντάξεις στον πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης 

πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

12η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων 

Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» με Κωδικό ΟΠΣ 2227 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Ένταξη 

επιπλέον δέκα πέντε (15) επιχειρηματικών 

σχεδίων/πράξεων στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης με 

επιπλέον συνολικό Π/Υ επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 

386.014,00€. Ειδικότερα, τρία (3) επιχειρηματικά σχέδια 

αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, τέσσερα(4) στη 

δεύτερη και οκτώ (8) στην τρίτη περίοδο υποβολών. Με την 

τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων, τα συνολικά 

ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση ανέρχονται σε 

τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε (4.995). Η 

συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 126,216,269.73€.  

Δείτε εδώ την Απόφαση. 

Ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος 5 Μαΐου (για φέτος) – 
15 Μαΐου 2021 
 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει 
εμπόρους και καταναλωτές ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4177/2013 από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 για φέτος και 
έως το Σάββατο 15 Μαΐου 2021, θα ισχύσει η ενδιάμεση 
εκπτωτική περίοδος. Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω 
ημερομηνίες της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου είναι 
δεσμευτικές για τα εμπορικά καταστήματα της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και δεν 
επιτρέπεται παράταση της εκπτωτικής περιόδου πέραν της 
15ης Μαΐου. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της 
αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων 
και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η 
αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 
Παράλληλα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 
27683 (ΦΕΚ 1814-29/04/2021), τα καταστήματα μπορούν 
να λειτουργήσουν (προαιρετικά) την Κυριακή 9 Μαΐου 2021. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΙΟΥ 2021: 11 π.μ. – 6 
μ.μ. Περισσότερες πληροφοριες Εμπορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 538790, email: 
empsylth@otenet.gr ,web: https://tradesupport.gr/  
 Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων ΓΓΠΣΔΔ – Μη 

διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Σάββατο 8 Μαΐου 
06:00 έως και Κυριακή 9 Μαΐου 12:00 – Κανονικά θα λειτουργεί η 
πλατφόρμα emvolio.gov.gr 
 
Λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το 
χρονικό διάστημα από Σάββατο 8 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί 
έως και Κυριακή 9 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι δεν θα 
είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ 
μέσω των υποδομών της, και πιο συγκεκριμένα: 
Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet 
(όπως υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.), 
Υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ, όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή 
Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο 
Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης 
Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως 
Taxisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ, Πόθεν Έσχες 
κ.α.. 
Για το διάστημα αυτό θα λειτουργεί κανονικά μόνο η πλατφόρμα για 
τους εμβολιασμούς emvolio.gov.gr η οποία θα υποστηριχθεί από 
standby υποδομή για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών 
στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19 
 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1794Β/29.04.2021 η Κ.Υ.Α. οικ.24449/28.04.2021 με θέμα:  «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων 
ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19» . Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των 
δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 30.04.2021, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων 
μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των 
δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση. Δείτε εδώ την απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ. 
 
 

https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851744234_kya-self-test_fek-b-1588.pdf
https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851744212_cg8n46mtlr-mi3__12h_trop_apof__entajhs_ptyx_b.pdf
mailto:empsylth@otenet.gr
https://tradesupport.gr/
https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851744235_fek_1794b-29_04_201.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Μάϊο  
 
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (06.05.2021): 
Διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το Μάιο είναι το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» από σήμερα  
6/5/2021 και μέχρι την Τετάρτη 12/5/2021. Οι δηλώσεις μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα, είτε μέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση 
κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/5/2021 έως και 12/5/2021. 
Από Πέμπτη 13/5/2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, 
μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως και 12/5/2021. Για τον μήνα Μάιο 2021 
ισχύουν δύο κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων: 
1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή ΜΟΝΟ συμβάσεις 
εργασίας εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021. 
2. Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο 
από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 
1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η 
Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021. 
Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα: 
1. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες που υπάγονται σε ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 
Οι επιχειρήσεις– εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Μάιο 2021. Οι 
εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31/01/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια 
επιλεξιμότητας. 
Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες  υπάγονται σε ΚΑΔ του Λιανεμπορίου που είτε λειτουργούν χωρίς περιορισμούς είτε βρίσκονται σε 
περιοχές που επιτρέπεται να λειτουργήσουν με ραντεβού (clickinside), θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέτουν σε 
αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές 
ισχύουν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας. 
2. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της Εστίασης 
Οι επιχειρήσεις– εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της Εστίασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις 
εργασίας των εργαζομένων τους, των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών τον Μάιο. Οι 
εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31/01/2021. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού ισχύει το κριτήριο 
που αφορά το  όριο των 16 ωρών εβδομαδιαίως, εξαιρουμένων των εργαζομένων που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων 
δεν επιτρέπεται η παροχή. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες δεν ισχύει το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών. 
3. Για τις επιχειρήσεις– εργοδότες που υπάγονται σε ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ 
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί 
έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.  
Επισυνάπτονται τα παραρτήματα. 
 

Μείωση 50 % στα βασικά τέλη αίτησης σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων – Γ’ φάση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
EUIPO- Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01.05.2021 
 
Το «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ που δημιουργήθηκε με στόχο 
να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους Με 
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EUIPO, το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund» απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους σε θέματα ΔΙ και να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους διανοητικής 
ιδιοκτησίας, σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο.  
Το «Ideas Powered for Business SME Fund» καλύπτει τις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) και/ή τις 
εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή υποδείγματα και μπορεί να σάς βοηθήσει να δώσετε ώθηση στην επιχείρησή σας.  
Κάθε ΜΜΕ μπορεί να λάβει επιστροφή εξόδων ύψους έως 1 500 EUR κατ’ ανώτατο όριο. «Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Δελτίο Τύπου (29.04.2021) : Εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο καταχώρισης ενός σήματος ή ενός σχεδίου ή υποδείγματος σε επίπεδο ΕΕ, 
σε περιφερειακό επίπεδο (Μπενελούξ) ή σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να είναι σχεδιασμένο για εσάς. Τα στατιστικά 
στοιχεία της Α’ Φάσης (11-31 Ιανουαρίου 2021) αποδεικνύουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικότερα οι πολύ μικρές (90,14%), 
έκαναν ευρεία χρήση του εν λόγω χρηματοδοτικού προγράμματος του EUIPO, κατατάσσοντας τη χώρα μας 6η στον κατάλογο των 
κρατών-μελών της ΕΕ, μετά την Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία.  
Τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις αφορούσαν 162 σήματα και 26 σχέδια. Από τα 162 σήματα, 89 
αφορούσαν εθνικά και 73 σήματα της ΕΕ. Από τα 26 σχέδια, 9 αφορούσαν εθνικά και 17 κοινοτικά σχέδια.  
Δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία της Α’ Φάσης. 
Και στη 2η φάση του προγράμματος χρηματοδότησης των βασικών τελών κατάθεσης ευρωπαϊκού ή/και εθνικού σήματος οι πολύ 
μικρές ελληνικές επιχειρήσεις έκαναν  χρήση της εν λόγω δυνατότητας, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 9η θέση μεταξύ των κ-μ της 
ΕΕ. Ειδικότερα, υποβλήθηκαν αιτήσεις για καταχώριση 84 σημάτων της ΕΕ και 66 εθνικών σημάτων. 
 Δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία της Β’ Φάσης 
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή παροτρύνει τις ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν ακόμα μεγαλύτερη χρήση 
της ως άνω δυνατότητας, ενισχύοντας συγχρόνως την ανταγωνιστικότητά τους.  

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Ελληνικά): https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/help-sme-fund.  
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για το 50 % των βασικών τελών αίτησης σήματος ή/και σχεδίου ή υποδείγματος. 
 Το εδαφικό επίπεδο προστασίας που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί προφανώς από την επιχειρηματική στρατηγική σας και τα σχέδια 
ανάπτυξής σας. Αν όμως δεν είστε βέβαιοι για ποια υπηρεσία επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση και πού, η υπηρεσία προδιάγνωσης 
διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan, Υπηρεσία 1) θα μπορούσε να σας κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση.  
Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εθνικό ή περιφερειακό γραφείο σας σε θέματα ΔΙ για πληροφορίες.  
Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για περισσότερες λεπτομέρειες: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-
fund#application-fees». 

 

https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851744233_pararthma_a.pdf
https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851744232_smefund-report-window1-greecegge.pdf
https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851744232_smefund-report-window2-greecegge.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/help-sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund#application-fees
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund#application-fees


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΑΕΔ- Από Δευτέρα η καταβολή της παράτασης 
των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Απρίλιο 
 
Δελτίο Τύπου (07.05.2021): Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, 
θα ξεκινήσει η καταβολή της μηνιαίας παράτασης των 
επιδομάτων που έληξαν κατά το διάστημα 1-10 
Απριλίου.  Συγκεκριμένα, η καταβολή της παράτασης 
της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης 
μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας 
αυτοαπασχολουμένων θα ολοκληρωθεί αυτόματα, με 
κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 
δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια των 
δικαιούχων και δεν υφίσταται κανένας λόγος 
προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης 
(ΚΠΑ2). Η μηνιαία παράταση αντιστοιχεί στα εξής 
ποσά: 
- Τακτική επιδότηση ανεργίας – έως 399,25 € μηνιαίως, 
προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο 
μέλος 
- Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – 399,25 € 
μηνιαίως 
- Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας – 200 € μηνιαίως 
Η παράταση των επιδομάτων που έληξαν μετά τις 10 
Απριλίου θα καταβληθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του 
Μαΐου.  
Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την 
καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι μόνο 
όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που 
αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από 
παρατάσεις της ίδιας επιδότησης. Επιδοτούμενοι 
άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της 
παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό, με βάση τις 
ημέρες ανεργίας τους. 

Παγκόσμιο Χορωδιακό Φεστιβάλ  αφιερωμένο στο Περιβάλλον, 8-9 
Μαΐου 2021  
 
Περισσότεροι από τρεις χιλιάδες  χορωδοί  από εβδομήντα  πέντε  
χορωδίες και  τριάντα δύο διαφορετικές  χώρες ενώνουν τη φωνή τους 
για να τραγουδήσουν για το Περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. To 
μεγαλύτερο ψηφιακό χορωδιακό Φεστιβάλ που έχει πραγματοποιηθεί 
ποτέ στον κόσμο  διοργανώνει το 11ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών 
Μιούζικαλ και η χορωδία ‘ΚΟΡΑΗΣ”, στις 8 και 9 Μαΐου  2021 και ώρα 
20.00. Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στο Περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή και επιχειρεί να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα μιας διαφορετικής 
οικολογικής ηθικής που να στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης, της 
πρόληψης και της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος. 
Στο Φεστιβάλ  συμμετέχουν  κατ’ αλφαβητική σειρά, χορωδίες από:  
Αργεντινή, Αρμενία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο,  Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ,  Ιταλία,  
Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Κροατία,  Λευκορωσία,  Λιθουανία,  
Μεγάλη Βρετανία, Μεξικό, Μολδαβία,  Ολλανδία, Ουκρανία,  Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία,  Συρία και Τουρκία, Φιλιππίνες 
και  Χιλή. Το Φεστιβάλ θα μεταδοθεί ψηφιακά ενώ ο σχετικός  
υπερσύνδεσμος  θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες στο 
www.xorodiakorais.com και στο f.b, Χορωδία ΚΟΡΑΗΣ. Περισσότερες 
πληροφορίες: Στράτος Τσίχλας choirkorais94@gmail.com  τηλέφωνο 
6942.487804. 
 

Έκθεση ΙNHORGENTA 2022, 11-14 Φεβρουαρίου 
2022 
 
Η διεθνής κλαδική έκθεση αργυροχρυσοχοΐας, 
ρολογιών, εξοπλισμού εργαστηρίων και πολύτιμων 
λίθων «ΙNHORGENTA 2022» θα πραγματοποιηθεί στο 
Μόναχο από 11 έως 14 Φεβρουαρίου 2022. 
Πληροφορίες για την αγορά καρτών εισόδου, με 
μειωμένη τιμή, θα βρείτε online στην ιστοσελίδα 
www.inhorgenta.com .Για περισσότερες πληροφορίες, 
για το πλήρες πρόγραμμα και τη συμμετοχή στην 
επόμενη διοργάνωση, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο 
της έκθεσης στην Ελλάδα και Κύπρο, στην Αθήνα στο 
τηλ. 210 64 19 037 και στη Θεσσαλονίκη στο τηλ. 2310 
32 77 33 καθώς και στην ειδική ιστοσελίδα του 
Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr και 
στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.inhorgenta.com . 
 
 

Διαδικτυακή παρουσίαση πλατφόρμας συνεργασίας ελληνικών και 
γερμανικών επιχειρήσεων, 13 Μαΐου 2021 
 
Διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
EuroShoring πραγματοποιεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο την Πέμπτη 13 Μαϊου 2021 και ώρες 14:00- 15:00. Το 
EuroShoring αποτελεί ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, ιδιαίτερα 
χρήσιμο για τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα στον εφοδιασμό, με 
στόχο τη μείωση της εξάρτησης πολλών βιομηχανιών κυρίως από την 
Ασιατική αγορά και τη μετατόπιση της παραγωγικής διαδικασίας σε 
γεωγραφικά εγγύτερες χώρες (Nearshoring). Επίσης, δίνει τη 
δυνατότητα σε παραγωγικές ελληνικές εταιρείες να παρουσιάσουν τα 
προϊόντα και τις παραγωγικές δομές τους καθώς και να προβληθούν ως 
δυνητικοί - ιδανικοί συνεργάτες γερμανικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, 
καθιστά δυνατό τον προγραμματισμό επιχειρηματικών συναντήσεων, 
δια ζώσης ή ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας, ή με τη μεσολάβηση του 
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Περισσότερες πληροφορίες για το 
EuroShoring, μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία στην 
ιστοσελίδα του EuroShoring: www.EuroShoring.com  στις ενότητες 
“About EuroShoring” και “Register your Company”, ενώ για άμεση 
επικοινωνία μπορεί να απευθυνθεί στο m.thanou@ahk.com.gr  ή στο 
τηλ. 2310 327733. Για τη δωρεάν συμμετοχή σας στην ημερίδα, 
παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας, μέσω του 
ακόλουθου link στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_t39tNyWbSCqWpfb3iuXQPQ  
μέχρι το πρωί της Πέμπτης 13.5.2021 και μετά θα λάβετε το σύνδεσμο 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα 
ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Στην περίπτωση, που 
επιθυμείτε να υποβάλετε, εκ των προτέρων, σχετικό ερώτημα, μπορείτε 
να το στείλετε εγγράφως στα e-mail που ακολουθούν. Για περισσότερες 
πληροφορίες:   Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων ΕΒΕΘ,  
τηλ. 2310-370132, Άννα Μπένη: beni@ebeth.gr, Μάχη Γεωργίου: 
georgiou@ebeth.gr . 

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εκθέσεων 
ANKIROS και TURKCAST 
 
Η «ANKIROS», η 15η διεθνής έκθεση Σιδήρου-Χάλυβα, 
χυτηρίου, μη σιδηρούχων μεταλλουργικών τεχνολογιών, 
μηχανημάτων και προϊόντων και η «TURKCAST», η 9η  
διεθνής εμπορική έκθεση προϊόντων χυτηρίου 
αναβάλλονται για το 2021 και θα πραγματοποιηθούν 
από τις 6 έως 8 Οκτωβρίου 2022 στο Tuyap Fair and 
Convention Center της Κωνσταντινούπολης στη 
Τουρκία. Με τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 
στον κόσμο, και λόγω των περιορισμών των διεθνών 
ταξιδιών η αναβολή των εκθέσεων για το 2021 και ο εκ 
νέου προγραμματισμός τους για το 2022 ήταν 
μονόδρομος. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στις 
επίσημες ιστοσελίδες των εκθέσεων : 
https://ankiros.com/home-new/ και 
https://turkcast.com.tr/home-en/ . 
 
 

ICC Ελλάς  Webinar Φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση 
επενδύσεων στην Ελλάδα  13-5-2021 
 
Το ICC Ελλάς   διοργανώνει Webinar με θέμα «Φορολογικά κίνητρα για 

την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα» την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 

και  ώρες : 11:00 - 12:30.  Οι παρουσιάσεις θα γίνονται ζωντανά, μέσω 

video και οι συμμετέχοντες θα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν 

ερωτήσεις στους ομιλητές.  Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν. 

Δείτε εδώ την AGENTA της εκδήλωσης. Πληροφορίες: Φίλιππος 

Ιωάννου | Διευθυντής, T. 2103810879 |, E. iccgr@otenet.gr . Για να 

εγγραφείτε πατήστε στον σύνδεσμο ΕΔΩ.  
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Επιχειρηματικά Νέα 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο  
με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αργεντινή (Απρίλιος  2021).  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Μπουένος Άϊρες 
(www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina), email: ecocom-buenosaires@mfa.gr   ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr . 
 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:  
- «Επιχειρήσεις Pfizer και BioNTech - Στα 26 δις δολάρια τα κέρδη από τα εμβόλια για το 2021» 
- «Επιχειρηματικές εξελίξεις στην Γερμανία – Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι εργοδότες στην Γερμανία» 
- «Βιωσιμότητα της γερμανικής οικονομίας με τη λήψη  και προώθηση 26 μέτρων» 
- «Επιχειρηματικές Εξελίξεις στη Γερμανία – Κρατική χρηματοδότηση μαμούθ για το Tesla Gigafactory» 
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 . 

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε το μηνιαίο δελτίο του 
Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη για τον μήνα Απρίλιο 2021  . 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: 
ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr   
 
 
ΙΡΑΚ 
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Ερμπίλ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαγδάτη, απέστειλε έγγραφο με 
θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ανάληψη 300 έργων ανοικοδόμησης του Κουρδικού Ιράκ, από το 
Συμβούλιο Υπουργών και το Board of Investment, του Kurdistan Regional Government / Iraq». 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο 
Ερμπίλ (www.agora.mfa.gr/iq122), e-mail: ecocom-erbil@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 δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στην Ισπανία, Απρίλιος 2021 
- έγγραφο με θέμα «Οι προβλέψεις των Τουριστικών Ροών στην Ισπανία για το θέρος 2021» 
- έγγραφο με θέμα «Ενημερωτικό πρωινό με τη Γενική Γραμματέα Εμπορίου και Πρόεδρο ICEX, κα. Σιάνα Μέντεθ Μπέρλοτο, Nueva 
Economía Forum, 06.05.2021» 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη 
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ), email:  ecocom-madrid@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr . 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε δελτίο οικονομικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία για τον μήνα Απρίλιο 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Χάγη  (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr 
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr 

 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με 
θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία»,  τεύχος Νο. 1/2021 , Ιανουάριος-Μάρτιος 2021. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 
+3614132612, +3614132613,  φαξ: +3613217403, email: ecocom-budapest@mfa.gr   , site: http://hungexpo.hu/en ή την ιστοσελίδα 
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr. 
 

Εκδηλώσεις του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά 
 
Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά (EUCCAN) διοργανώνει: 
- Στις 12 Μαΐου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή τροφίμων στον Καναδά από την ΕΕ». Οι εγγραφές γίνονται στον 
σύνδεσμο ΕΔΩ. 
- Στις 27 Μαΐου 2021 ψηφιακή εκδήλωση με θέμα «EU-Canada Tech Business Day». Πιο αναλυτικά, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για 
το εμπόριο, τις επενδύσεις και την εταιρική σχέση ΕΕ-Καναδά στους τομείς της γεωργικής τεχνολογίας, της καθαρής τεχνολογίας και 
της μεσαίας τεχνολογίας θα είναι στο επίκεντρο της εκδήλωσης. Στην εκδήλωση ευρωπαϊκές και καναδικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στους τρεις τομείς, θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τον σύνδεσμος 
εγγραφής στην εκδήλωση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.  
Για να εγγραφείτε στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά (Email: info@euccan.com ,ιστοσελίδα: 
https://euccan.com/) πατήστε τον σύνδεσμο https://euccan.com/join-us/ .  
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Διαγωνισμοί στην Ελλάδα 
 

314 13/05/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘ ΤΗΛ. 2695360606 

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

315 17/05/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 24310 23950 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

322 26/05/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛ. 24213 51157 

ΓΝ ΒΟΛΟΥ 

320 31/05/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΛ. 210 6551691 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

318 01/06/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΛΕΜΒΩΝ 

ΣΚΛΗΡΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7 ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΛ. 210 6551691 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

321 02/06/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 210 6551691 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

319 04/06/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΣΕΤ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ ΤΗΛ. 210 3483161 

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ 

316 10/06/2021 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΛ. 210 8705013 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 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. 

 
 
 

 
 

http://www.veth.gov.gr/
http://www.veth.gov.gr/
http://investmenttools.uhc.gr/
http://acci.us6.list-manage1.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=1666397bf0&e=ae5ee4a822
https://e-consulting.uhc.gr/
https://businessplatform.uhc.gr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αποκτήστε Ηλεκτρονικό Ράφι Online Πωλήσεων στην Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά του ΒΕΘ (Νομού Θεσσαλονίκης) και στην 
Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά www.directmarket.gr   σήμερα. 
Το   Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στηρίζει τις Επιχειρήσεις και τις Τοπικές Αγορές στο lockdown με μια 
καινοτομική  πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου.  
"Αγοράζω στον τόπο μου", γιατί: 

• συνήθως βρίσκω  τα πάντα και σε καλές τιμές 

• έχω τα προϊόντα μου άμεσα 

• στηρίζω την τοπική οικονομία 

• στηρίζω τις τοπικές επιχειρήσεις με νέες συνεργασίες χονδρικής. 
 
Στηρίζουμε τις Επιχειρήσεις: όλες οι Επιχειρήσεις μέλη μας οι οποίοι μπορούν άμεσα και ΔΩΡΕΑΝ να κάνουν ηλεκτρονικές 
πωλήσεις αξιοποιώντας όλους τους δυνατούς τρόπους και εφαρμόζοντας τις δικές τους πολιτικές πώλησης, αποστολής και 
μεταφορικών. Αποκτήστε σήμερα μέσω του Επιμελητηρίου σας: 

• Click Away/Click in shop: για ηλεκτρονική προβολή των προϊόντων σας στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr, 
ηλεκτρονική παραγγελία, πληρωμή με κατάθεση, με κάρτα ή στο POS και παραλαβή με ραντεβού στο κατάστημα  

• "Ηλεκτρονικό Ράφι" στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr  για ηλεκτρονικές πωλήσεις με όλους τους δυνατούς 
τρόπους πληρωμής και αποστολής παραγγελίας. 

 
Το Επιμελητήριο  αναλαμβάνει την πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr για να στηρίξει 
άμεσα  τις επιχειρήσεις σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για το λιανικό εμπόριο, για να δώσουν  μια άμεση, σύγχρονη και 
ολοκληρωμένη λύση ΔΩΡΕΑΝ για την περίοδο της πανδημίας (τουλάχιστον έως 15/07/2021) στους επιχειρηματίες και στους 
καταναλωτές.  
 
Η ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις: 

• τόσο σε αυτές που δεν διαθέτουν δικό τους e-SHOP και τεχνογνωσία ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες χωρίς καμία 
υποδομή (μια απλή μόνο σύνδεση στο internet) μπορούν άμεσα να προβάλουν ή/και να πουλήσουν ηλεκτρονικά τα 
προϊόντα τους 

• όσο και σε αυτές που διαθέτουν δικό τους e-SHOP και μπορούν εύκολα και με αυτόματο τρόπο (αρχείο xml) να 
αποκτήσουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό κανάλι για να προβάλουν  και να διαθέσουν τα προϊόντα τους,   μέσα από την 
Ηλεκτρονική Αγορά (ένα σύγχρονο Marketplace) Directmarket.gr. 
 

To Directmarket.gr αποτελεί εξέλιξη μιας επιμελητηριακής πρωτοβουλίας που στηρίχθηκε από την ΚΕΕΕ   και σήμερα υποστηρίζει 
σε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 1.600 επιχειρήσεις και πάνω από 1.650.000 προϊόντα. Την τοπική Αγορά Directmarket 
μπορείτε να την επισκεφθείτε εδώ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ DM https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=2  
Oι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις στη διεύθυνση Directmarket.gr 
ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το δικό σας κατάστημα στο DIRECT MARKET" και "Online Εγγραφή" 
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=2   Επίσης πρόσβαση στη ίδια υπηρεσία μπορεί να 
έχουν μέσα  από το site της ΚΕΕΕ και των  Επιμελητηρίων και το banner " Ηλεκτρονική Αγορά / Αγοράζω στον τόπο μου". 
Εγγραφείτε ONLINE για να ξεκινήσετε εδώ: ΦΟΡΜΑ ONLINE 
ΕΓΓΡΑΦΗΣhttps://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=2. 
Η πολύ έμπειρη τεχνική ομάδα του Directmarket.gr θα σας καθοδηγήσει σε οποιαδήποτε απορία σας και θα σας υποστηρίξει για 
να ξεκινήσετε τις πωλήσεις σας καθημερινά: info@directmarket.gr , 
Τηλ. 2610 452820 (Δευ-Παρ:9:00-17:00) Τμήμα Ηλεκτρονικής Αγοράς. 
 

http://www.directmarket.gr/
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=2
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=2
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=2
mailto:info@directmarket.gr

