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Ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης,
το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
σας εύχονται ολόψυχα
Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα
με αγάπη, υπομονή και αισιοδοξία

Έως τις 2 Μαΐου η μεταβατική περίοδος για τα self-test των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Από τη Δευτέρα 3 Μαΐου υποχρεωτική διενέργεια του test 24 ώρες πριν την προσέλευση του εργαζομένου στον χώρο εργασίας του.
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Προς διευκόλυνση
των εργαζομένων και των εργοδοτών, η μεταβατική περίοδος του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1588
Β’/18.4.2021) για την πρώτη εφαρμογή του υποχρεωτικού self-test εργαζόμενους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εργοδοτών
στους 8 κλάδους που εμπίπτουν στην ανωτέρω ΚΥΑ (Λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων,
σχολές οδηγών) παρατείνεται έως τις 2 Μαΐου 2021. Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους έως
24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στο τόπο εργασίας και η
δήλωση του αποτελέσματος στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» πριν την προσέλευσή τους στο τόπο εργασίας ξεκινά από τη Δευτέρα 3 Μαΐου
2021. Ειδικά για την εβδομάδα από Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 μέχρι την Κυριακή 2 Μαΐου 2021, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ θα μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία δωρεάν 2 self test με την επίδειξη του ΑΜΚΑ
και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Τα δυο self test αντιστοιχούν στην κάλυψη της
υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους για τις δύο προσεχείς εβδομάδες, (δηλαδή από
26.04.2021 έως 02.05.2021 και από 03.05.2021 έως 09.05.2021). Κατά την εβδομάδα από 03.05.2021 έως 09.05.2021 οι
εργαζόμενοι θα προμηθευτούν ένα ακόμα self test που θα αντιστοιχεί στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου από αυτούς για την εβδομάδα από 10.5.2021 μέχρι 16.05.2021.
Μέχρι και τις 2 Μαΐου 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.
Από 03 Μαΐου και εφεξής, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ανωτέρω ΚΥΑ, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτή
κυρώσεις.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χαμηλότοκα δάνεια σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου
Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
Ξεκίνησε από 23.04.2021 η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση
επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επενδύσεων, την διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(European Investment Fund, EIF). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020,
μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ),
και
πέντε
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σχεδιάζεται να χορηγηθούν περίπου 500
εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης
αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε
επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις
σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με την τήρηση των όρων
του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013. Με την
εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων
και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως
και το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για
εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023. Τα αιτήματα των επιχειρήσεων
υποβάλλονται αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr
και κατόπιν στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική
Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank. Το Ταμείο
Εγγυοδοσίας Επενδύσεων συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και
ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ),
ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις
μπορούν να απευθύνονται:
• Στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα,
Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank
• Στις ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr
• Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο:
801 11 36 300 (Από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00
π.μ έως τις 4.30 μ.μ.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infoepan@mou.gr
. Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
http://www.mindev.gov.gr/%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%c
f%8c%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%83%c
e%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80/
Νέος νόμος 4797/2021 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με τις
αλλαγές στη φορολογία
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4797/2021 (ΦΕΚ Α' 66/23-04-2021)
"Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας,
συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση
και λοιπές επείγουσες διατάξεις", με όλες τις σημαντικές αλλαγές στη
φορολογία εισοδήματος αλλά και άλλες σημαντικές διατάξεις.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με την αναστολή
συμβάσεων εργασίας για τον Απρίλιο
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1683/Β/24-4-2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ.αρ. 22547/2021 σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τον
μήνα Απρίλιο 2021.
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή 40%
του μισθώματος για τον Απρίλιο
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1761Β/28.04.2021 η απόφαση Α. 1101 /27-042021 με θέμα: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την
υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού
μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο
2021.

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (ESIF ERDF
Guarantee Fund)
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα
σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας
και
της
καινοτομίας
των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη.
Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση
των επενδύσεων, παρέχοντας προστασία από πιθανές
απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF). Σε ποιους απευθύνεται:
Nέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων
των κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων
του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE
1407/2013.Περίοδος υποβολής: από 23/4/2021 έως
31/12/2023.
Τα
αιτήματα
των
επιχειρήσεων
υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.ependyseis.gr απ' όπου μετά την οριστικοποίηση
της υποβολής λαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός κάθε
αιτήματος. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι δανειολήπτες
υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον
φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες
Τράπεζες.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
επιχειρήσεις
μπορούν
να
απευθύνονται:
Στις
συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική
Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank, ProCredit Bank. Στον
διαδικτυακό
τόπο
της
ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ:
http://www.antagonistikotita.gr
.
Στο
Γραφείο
Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό
κέντρο 801 11 36300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική
χρέωση από 9:00 έως 16:30 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
infoepan@mou.gr
.
Ιστοσελίδα
δημοσίευσης:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id
=75&cs=.
Είδος ενίσχυσης: Δάνειο / Επιδότηση επιτοκίου.
Εγγύηση δανείου.
Όροι και προϋποθέσεις
Είδη Δανείων: Νέα εγγυημένα, ευνοϊκά επενδυτικά
δάνεια καθώς και νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού
σκοπού με αναπτυξιακό χαρακτήρα, χαμηλού επιτοκίου,
μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου
αποπληρωμής, τα οποία θα επιτρέψουν στις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις
που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις
σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Μέγιστο ύψος
δανείου: Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ,
συναρτώμενο με την χρονική διάρκεια αποπληρωμής
του και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων
εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 de minimis.
Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και
τις 31/12/2023.Τι χρηματοδοτείται : Εγγυητική κάλυψη.
Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου,
με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των ζημιών στο
σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη
διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη. Η εγγύηση
παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το
ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης
(ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της
χρονικής διάρκεια αποπληρωμής του και υπολογίζεται
από την Τράπεζα κατά την στιγμή χορήγησης του
δανείου.
Προϋπολογισμός € 100.000.000. Το εγγυοδοτικό
κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και
με την τραπεζική μόχλευση θα δημιουργήσει
χαρτοφυλάκια δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
αξίας πάνω από 500 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία,
Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.antagonistikotita.gr .
Διεύθυνση:
Λεωφ.
Μεσογείων
56,
115
27
Αθήνα,Τηλ801 11 36300, 210 7450800-1, Φαξ: 210
7473666.

Καταβάλλονται οι προκαταβολές εθνικής σύνταξης και τα αναδρομικά σε 30.000 δικαιούχους
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Εγκρίθηκαν από τον
e-ΕΦΚΑ και καταβάλλονται σήμερα και αύριο οι προκαταβολές σύνταξης μαζί με τα αναδρομικά για 29.356 ασφαλισμένους. Αναλυτικά,
26.623 δικαιούχοι θα λάβουν από το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης και την Μεγάλη Πέμπτη τις προκαταβολές συντάξεων μαζί με τα
αναδρομικά ποσά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης απονομής σύνταξης. Το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους
τραπεζικούς λογαριασμούς τους είναι 123 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 2.733 θα λάβουν απευθείας την προσωρινή ή οριστική τους
σύνταξη, μαζί με τα αναλογούντα αναδρομικά, καθώς ολοκληρώθηκε εντός Απριλίου η εξέταση των φακέλων τους, εκδόθηκε η
απόφαση συνταξιοδότησης και η έναρξη των καταβολών θα πραγματοποιηθεί με τις τρέχουσες πληρωμές ή τέλος Μαΐου. Σχετική
ειδοποίηση θα λάβουν από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Οι προκαταβολές των 360 ή 384 ευρώ (ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο
κάθε ασφαλισμένος) θα καταβάλλονται κάθε τέλος του μήνα μέχρι την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής σύνταξης. Στους παραπάνω
δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται 1.700 αιτούντες που ενώ η αίτηση τους αρχικά είχε απορριφθεί λόγω υπέρβασης του ορίου οφειλών
τελικά θα λάβουν προκαταβολή σύνταξης μετά την τροπολογία που ψηφίστηκε από την Βουλή την προηγούμενη Πέμπτη καθώς μεταξύ
άλλων αυξάνεται το όριο οφειλών των μη μισθωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τονίζεται πως από τις αρχικές αιτήσεις που πέρασαν
στο στάδιο επεξεργασίας, οι κυριότεροι λόγοι απόρριψης ήταν: 2.544 αιτήσεις λόγω οφειλών (ακόμα και άνω των νέων ορίων), 1.563
που δεν τηρούσαν τις ηλικιακές προϋποθέσεις ή τις ειδικές διατάξεις συνταξιοδότησης, 592 που λαμβάνουν ήδη προσωρινή ή άλλη
σύνταξη και 1.453 που εντάσσονται στην κατηγορία των διεθνών συντάξεων (και δεν συμπεριλαμβάνονταν στο μέτρο της
προκαταβολής). Η πλατφόρμα για την προκαταβολή σύνταξης παραμένει ανοικτή για όσους δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αίτηση
και είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr και της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ
(https://www.efka.gov.gr/). Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «30.000 συμπολίτες μας
που περιμένουν μήνες ή και χρόνια για την απονομή της σύνταξής τους, βλέπουν από το Δημόσιο μια έμπρακτη κατανόηση του
προβλήματος τους. Αν και η πλήρης τακτοποίηση των εκκρεμών συντάξεων απομένει να διευθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν, η
προκαταβολή εθνικών συντάξεων μαζί με τα αναδρομικά ποσά είναι σίγουρα μια κίνηση ανακούφισης. Είναι πολύ σημαντικό ότι το
σχετικό μέτρο εφαρμόστηκε και οι συντάξεις καταβάλλονται μέσα σε δυο μήνες από την ψήφιση του σχετικού νόμου. Το Υπουργείο και
ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν τη προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ζητήματος των εκκρεμών συντάξεων: με προσλήψεις συμβασιούχων
επιστημόνων αλλά και συνταξιούχων που εργάζονταν στον e-ΕΦΚΑ, με απόδοση bonus στους υπαλλήλους του Φορέα για την αύξηση
του ρυθμού απονομής συντάξεων, με 1.700 υπολογιστές που θα αντικαταστήσουν απαρχαιωμένο εξοπλισμό 20ετίας, με
πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές που θα πέσουν και αυτοί στη μάχη της έκδοσης των συντάξεων, με την ψηφιοποίηση δομών,
υπηρεσιών και συνταξιοδοτικών φακέλων κλπ. Ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε αύξηση 61% στους ρυθμούς έκδοσης
συντάξεων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 και αύξηση 46% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η προσπάθεια
μας όμως εντείνεται γιατί είναι υποχρέωση μας απέναντι στους πολίτες που υπομένουν και αγωνιούν, να λάβουν το ταχύτερο δυνατόν
τη σύνταξη που δικαιούνται».
Από 28.04.2021 οι αιτήσεις για το βελτιωμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 ανέργους, με έμφαση
στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες
Την Τετάρτη 28 Απριλίου και ώρα 13:00, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το ανασχεδιασμένο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής
ευκαιρίας» για 3.000 ανέργους, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια
δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός του διαστήματος 01.01.2012 έως 31.10.2020 να
δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση
και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους
εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της
επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης.
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές που το καθιστούν πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό:
•
Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
•
Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων
•
Ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις
•
ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια κατά την αξιολόγηση των
επιχειρηματικών σχεδίων.
Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020 (αντί για 1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε)
•
δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’
βαθμού συγγένειας
•
δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της
Υπουργικής Απόφασης και
•
έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την
έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη
δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου
από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.
Η δαπάνη του προγράμματος ύψους 48.000.000 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Δείτε εδώ την 2η
τροποποίηση της πρόσκλησης 2/2019. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://www.oaed.gr/programmadeuteres-epicheirematikes-eukairias-5-000-anergon-proen-autoapascholoumenon-me-stocho-ten-epanentaxe-tous-sten-agoraergasias .
Μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊου, που ισχύουν από Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1682/Β/24-4-2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/2021 « Έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από
τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00». Επαναλειτουργούν πλέον από το
Σάββατο 24/4 τα εμπορικά κέντρα και τα εκπτωτικά χωριά σε όλη την επικράτεια, ενώ ανοίγουν και τα κέντρα αισθητικής. Επιπλέον,
μέχρι τις 10 Μαΐου 2021 απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εκτός εξαιρέσεων. Αναλυτικά
οι λεπτομέρειες για την Επανεκκίνηση οικονομικών δραστηριοτήτων-24.4.-3.5-21.

Στις 10 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες
Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις
γυναίκες». Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της
δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες. Η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00. Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800
€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
❖ 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
❖ 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
❖ 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή
κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου. Η αίτηση
χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr . Το πρόγραμμα, συνολικού
προϋπολογισμού 43.400.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
βίου Μάθηση 2014 -2020». Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη
Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού
www.oaed.gr .

ΟΑΕΔ- Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η παράταση των επιδομάτων ανεργίας
Δελτίο Τύπου (28.04.2021): Κατόπιν δημοσίευσης της ΚΥΑ 23930/Σ.2598 «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας,
επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (ΦΕΚ Β 1736/ 27.4.2021), ο Οργανισμός ενημερώνει τους δικαιούχους
ότι η καταβολή της δίμηνης παράτασης των επιδομάτων που έληξαν τον Μάρτιο και της μηνιαίας παράτασης των επιδομάτων που
έληξαν ή λήγουν τον Απρίλιο, θα υλοποιηθεί ως εξής:
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
Σήμερα, Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, θα καταβληθεί ο πρώτος μήνας της παράτασης των επιδομάτων που έληξαν τον Μάρτιο και ο
δεύτερος μήνας παράτασης των επιδομάτων που έληξαν 26-28 Φεβρουαρίου και 1-10 Μαρτίου, καθώς και η αναλογία Δώρου Πάσχα. Ο
δεύτερος μήνας παράτασης των επιδομάτων που έληξαν 11-31 Μαρτίου και η παράταση των επιδομάτων που έληξαν ή λήγουν εντός
Απριλίου θα καταβληθούν εντός 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.

Μέτρα μείωσης ενοικίων και για τον μήνα Μάιο – Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 7
Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις
επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα. Άμεσα ωφελούμενοι είναι το λιανεμπόριο, οι επιχειρήσεις εστίασης, οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, των μεταφορών και λοιπές
επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα. Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία
των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Μάιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών
αυτών. Παράλληλα, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα δοθεί η δυνατότητα να
υποβάλουν αίτηση ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 και οι επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός της
τεθείσας προθεσμίας (19η Απριλίου 2021), αλλά δήλωσαν στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» στην πλατφόρμα
“myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντός της ίδιας προθεσμίας. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται το
γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν εκδήλωση
ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”.

Λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας από τους κινδύνους των πυρκαγιών κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο
Το Γραφείο Επιχειρήσεων του τμήματος Πυρασφάλειας της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης απέστειλε στο ΒΕΘ έγγραφο με θέμα: Λήψη
προληπτικών μέτρων προστασίας από τους κινδύνους των πυρκαγιών κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο.

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλουν στη Δικαιοσύνη υποθέσεις πιθανής
καταστρατήγησης μέτρων στήριξης
(23.04.2021) Από τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:
Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχοντας συγκεντρώσει στοιχεία ελέγχων, κατά τους οποίους οι
αρμόδιοι μηχανισμοί εντόπισαν πιθανά φαινόμενα καταστρατήγησης μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των οικονομικών
επιπτώσεων της πανδημίας, προχώρησαν στις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε οι υποθέσεις αυτές να διερευνηθούν από τη
Δικαιοσύνη και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Οι υποθέσεις αφορούν, κυρίως, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής και το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας. Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε χθες, εγγράφως,
από το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Αττικής, να εξετάσουν στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε να
προβούν στις κατά νόμο ενέργειες και να αποκαλυφθούν τυχόν φαινόμενα καταστρατήγησης και παράνομων πράξεων, ακόμα και
διαφθοράς και απάτης, που σχετίζονται με τη μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τη χορήγηση εθνικών και ενωσιακών επιδοτήσεων
και επιχορηγήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του
κορονοϊού, και οι οποίες καταβλήθηκαν μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Πελοπόννησο, που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο κρέατος, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 3.000 ευρώ
για το 2019. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα τρία
τελευταία τρίμηνα του 2019, με τζίρο συνολικού ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.
ΕΠΕ στην Αττική, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού γραφείου, είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το
2019 και το 2020. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα
τέσσερα τρίμηνα του 2019, με τζίρο συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Ξενοδοχείο στη Θεσσαλία είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το 2020. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019 και το 2020, με τζίρο 3 εκατ. ευρώ και 1 εκατ. ευρώ,
αντίστοιχα.
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Αττική, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή φυτών, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 7.000 ευρώ για το 2019
και το 2020. Υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019, με τζίρο ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τα μέτρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε όλη την Ελλάδα – σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ – για την ορθή εφαρμογή του νομοθετικού
πλαισίου για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας ανέδειξαν περιπτώσεις φαινομένων καταστρατήγησης του εν λόγω πλαισίου από
«επιτήδειους» εργοδότες.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα καφετέριας στη Θεσσαλία, που στεγαζόταν σε κτίριο 25 τ.μ., όπου, κατά τον έλεγχο του κλιμακίου
του ΣΕΠΕ, βρέθηκαν εγγεγραμμένοι συνολικά 150 εργαζόμενοι! Από αυτούς, οι 129 είχαν προσληφθεί με σύμβαση μερικής
απασχόλησης – για 4 ώρες εργασίας το μήνα κατά μέσο όρο (!) – και οι περισσότεροι είχαν προσληφθεί από τον Νοέμβριο του 2020
και εφεξής, οπότε ξεκίνησε το δεύτερο lockdown. Οι συμβάσεις και των 150 εργαζομένων τέθηκαν σε αναστολή, με αποτέλεσμα να
καταστούν δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.
Καθώς τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν σε εικονικές προσλήψεις, συντάσσεται σχετικός φάκελος για να σταλεί στον Εισαγγελέα και να
κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά. Κλιμάκια του ΣΕΠΕ ελέγχουν αυτή τη στιγμή και άλλες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ανάλογες –
αδικαιολόγητες – ροές μισθωτής απασχόλησης, οι οποίες εγείρουν υπόνοιες καταστρατήγησης του υφιστάμενου νομοθετικού
πλαισίου. Παράλληλα με τους φυσικούς ελέγχους από το ΣΕΠΕ, πραγματοποιούνται και ψηφιακοί έλεγχοι των στοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για να εντοπιστούν και άλλες πρακτικές που ενδεχομένως υποκρύπτουν καταχρηστική
συμπεριφορά, όπως π.χ. η πρόσληψη ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις εν μέσω
lockdown.
Οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έδωσαν εντολή να εντατικοποιηθούν περαιτέρω οι έλεγχοι και να
συνεργαστούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την ταχεία ολοκλήρωση των φακέλων. Οι κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας και Κωστής
Χατζηδάκης διαβεβαιώνουν ότι σε όλες τις ύποπτες περιπτώσεις, τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν και θα διαβιβαστούν άμεσα στις
αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και θα ακολουθήσουν οι προσήκουσες κατά περίπτωση ενέργειες.
Παράλληλα, για την αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον, τα δύο Υπουργεία δρομολογούν αλλαγές στο υφιστάμενο
νομοθετικό πλαίσιο ορισμένων μέτρων στήριξης.
Οι πρώτες σημαντικές αλλαγές είναι οι εξής:
Στον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα ληφθούν υπόψη τροποποιητικές δηλώσεις του 2020 που υποβλήθηκαν μετά
τον Ιανουάριο του 2021, ενώ θα υπάρχουν και ειδικές κυρώσεις σε περίπτωση υπόνοιας καταστρατήγησης των διατάξεων.
Εφεξής οι εργοδότες-επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας μόνο για
εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται κατ’ ελάχιστον 4 ώρες ημερησίως. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι το πεδίο της σχετικής ρύθμισης
θα καταλαμβάνει όσους έχουν προσληφθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.
Αδιαπραγμάτευτη και αταλάντευτη επιδίωξη της Κυβέρνησης, πέραν της δίωξης των παραβατών, είναι η προστασία γενικότερα των
οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της οικονομίας και του κοινωνικού
συνόλου της χώρας.

Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου Καναδά (CIOOC 2021- Canada International Olive Oil Competition)
Ο Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου Καναδά (CIOOC 2021- Canada International Olive Oil Competition) προσκαλεί εταιρείες και
παραγωγούς ελαιολάδου να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 30 Απρίλιου 2021 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
https://canadaiooc.com/your-brand-registration/. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην συνέχεια να αποστείλουν τα δείγματά τους μέχρι την
10η Μάϊου 2021. Μια ομάδα καλά καταρτισμένων ειδικών ελαιολάδου θα αποτελέσουν την κριτική επιτροπή του Canada IOOC 202.
Σημειώνουμε ότι ο διαγωνισμός αποτελεί μια καλή ευκαιρία προώθησης των ελληνικών επωνυμιών ελαιολάδου ενώ τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού θα δημοσιοποιηθούν στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
των διοργανωτών: https://canadaiooc.com/ . (ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, 26.04.2021).

Αυξημένες κατά 5%-25% οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027
Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αυξημένες κατά 5%-25% οι κρατικές ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027. υξημένες κατά 5%-25% είναι οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
για την περίοδο 2022-2027 συγκριτικά με τα ποσοστά που ισχύουν στην τρέχουσα περίοδο, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά
έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό προβλέπουν οι κατευθυντήριες
γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα οι οποίες προσδιορίζουν ένα πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων συμβατών
με την εσωτερική αγορά, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2027. Το νέο πλαίσιο
προβλέπει αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για τις 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Περιλαμβάνει επίσης -και αυτό είναι
αποτέλεσμα της συγκροτημένης παρέμβασης των συναρμοδίων Υπουργείων κατά την διαπραγμάτευση επί των προτάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής- ειδική διάταξη που επιτρέπει για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης (όπως αυτές θα περιληφθούν στα σχέδια
δίκαιης μετάβασης και θα εγκριθούν από την Επιτροπή) προσαύξηση (10%), επί των ποσοστών που θα τους αντιστοιχούσαν αν δεν
αποτελούσαν περιοχές δίκαιης μετάβασης. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, όπως τελικά εγκρίθηκαν, προσεγγίζουν -ουσιαστικά
ταυτίζονται με -τους στόχους που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση όταν παρουσίασε το σχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το
οποίο προβλέπει σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων ικανών να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της μετάβασής τους
στην κλιματική ουδετερότητα και να εξασφαλίσουν νέες θέσεις εργασίας μέσα από τη δημιουργία αξιών σε διαφορετικούς κλάδους και
τομείς. Στο πλαίσιο αυτό αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης είναι δυνατό να επιτευχθούν και για τις Περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου και της Κρήτης, αποτέλεσμα των πολύμηνων συγκροτημένων παρεμβάσεων των ελληνικών αρχών και να δημιουργηθούν
έτσι οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση επενδύσεων στα νησιά μας που θα επιτρέψουν τον περιορισμό της εξάρτησής τους από τους
παραδοσιακούς τομείς και την ουσιαστική συμμετοχή τους στην νέα οικονομία. O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων, όπως διαμορφώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από
συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ δίνει τη
μεγαλύτερη ευκαιρία για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας, που έχει παρουσιάσει τα τελευταία
χρόνια. Περιφέρειες όπως το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, Δυτική Μακεδονία η Αρκαδία έχουν αύξηση ποσοστού
επιδότησης έως και 25 μονάδες. Αυτό σημαίνει, ότι την επόμενη πενταετία θα έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατότητα κρατικών ενισχύσεων
που είχαμε ποτέ για τέτοιες περιοχές και το πιθανότερο, πολύ δύσκολα θα έχουμε ξανά τέτοια ευκαιρία στο μέλλον. Ιδού πεδίο δόξης
λαμπρό να κατατεθούν βιώσιμα αναπτυξιακά σχέδια και να βοηθήσουμε και εμείς ώστε η επόμενη πενταετία να είναι ρεκόρ
επενδύσεων». Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστος
Τριαντόπουλος δήλωσαν: «Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα, την οποία και χαιρετίζουμε. Μια θετική
εξέλιξη σε συνέχεια εντατικής προσπάθειας που έλαβε χώρα όλη την προηγούμενη περίοδο, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε υψηλό
πολιτικό επίπεδο, για να προωθηθούν οι καλά τεκμηριωμένες προτάσεις την ελληνικής πλευράς. Το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται σε
αυτή τη συλλογική, συντονισμένη και επιστημονικά καλά προετοιμασμένη προσπάθεια, καθώς το νέο πλαίσιο προβλέπει αυξημένα
ποσοστά για περιοχές της χώρας μας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ιδιαιτερότητες των περιοχών δίκαιης μετάβασης, όπως αυτές
προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, όσο και τις γενικότερες αναπτυξιακές ανάγκες των περιοχών της πατρίδας
μας. Όσον αφορά, ειδικότερα, το σύνολο της χώρας, σημειώνεται πως δεδομένου του αυξημένου ποσοστού συνολικής πληθυσμιακής
κάλυψης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 47% σε 48%, συγκριτικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο των κατευθυντηρίων
γραμμών περιφερειακών ενισχύσεων, το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης της χώρας είναι αυξημένο σε σχέση με το υπό
διαβούλευση σχέδιο, ενώ προβλέπεται και σημαντική αύξηση στα εδάφη που θα στηριχθούν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης,
συγκριτικά και με τα σχετικά σχέδια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, κατά την επόμενη περίοδο, έως και το 2027, τα ποσοστά
των συμβατών με την εσωτερική αγορά περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων προς την επιχειρηματική δραστηριότητα, μικρή, μεσαία
και μεγάλη, κατά κανόνα αυξάνονται, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση περαιτέρω συνθηκών για την
περιφερειακή ανάπτυξη, για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, αλλά και για τη τροχοδρόμηση της ελληνικής οικονομίας σε
ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης. Θερμές ευχαριστίες, συνεπώς, σε όλους τους φορείς και τα υπηρεσιακά στελέχη, όλων των
εμπλεκομένων Υπουργείων, καθώς και στο επιστημονικό προσωπικό που επικούρησε την προσπάθεια αυτή της χώρας». Ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Τα ανώτατα ποσοστά των Περιφερειακών
ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027 που εγκρίθηκαν από την ΕΕ αποτελούν το επιστέγασμα της σκληρής διαπραγμάτευσης της
Ελληνικής Κυβέρνησης με στόχο την αναπτυξιακή προοπτική των Περιφερειών και την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Συνολικά,
προβλέπεται αύξηση των ποσοστών ενίσχυσης που κυμαίνεται από 5% έως και 25%, γεγονός που αποτελεί μία μεγάλη νίκη για την
Ελλάδα. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις και την οικονομία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,
εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο αύριο για τους Έλληνες πολίτες». Ο Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ, κ. Κωστής
Μουσουρούλης δήλωσε:
«Μετά από πολύμηνες συγκροτημένες παρεμβάσεις, τεκμηριώνοντας με πλήρη στατιστικά και επιστημονικά στοιχεία την
αναγκαιότητα ειδικής αντιμετώπισης των περιοχών Δίκαιης Μετάβασης, πετύχαμε ισχυρά κίνητρα που φτάνουν στο 40-60% για τις
μεγάλες επιχειρήσεις, 50-70% για τις μεσαίες και 60-80% για τις μικρές επιχειρήσεις, συνεπή με τις προβλέψεις του Σχεδίου Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης. Πετύχαμε επίσης να συμπεριλάβουμε και τα νησιά μας στις επιλέξιμες για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
περιοχές, ώστε και αυτά να επωφεληθούν από τα νέα αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης, που επίσης εγκρίθηκαν για τις Περιφέρειες του
Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης. Μαζί με τους ισχυρούς πόρους που εξασφαλίστηκαν έχουμε πλέον όλες τις
προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων στρατηγικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε όλες τις περιοχές μετάβασης, με στόχο την
αναγέννηση των τοπικών οικονομιών χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία
νέων. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν καθοριστικά στο τελικό αυτό αποτέλεσμα».

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. Ε. 2081 Ημερομηνία 20 Απριλίου 2021
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.: 1566/27.04.2021.
Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες κατ’ εφαρμογήν του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία». Για
περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr.

Υβριδικό συνέδριο RETASTE: Rethink Food Waste, 6-8 Μαΐου 2021
Το υβριδικό συνέδριο RETASTE: Rethink Food Waste που
συνδιοργανώνεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, θα πραγματοποιηθεί στις 6-8 Μαΐου 2021
και έχει ως στόχο την παρουσίαση των πλέον σύγχρονων
επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στο θέμα της διαχείρισης
των υπολειμμάτων τροφίμων, όχι μόνο στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
αλλά και στον κόσμο, γενικότερα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα https://retaste.gr.

Πληροφοριακός οδηγός για την εργασία σε συνθήκες πανδημίας
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
κείμενο πληροφόρησης της ενότητας « Εργασιακά Θέματα» με τίτλο
«Πληροφοριακός οδηγός για την εργασία σε συνθήκες πανδημίας», στο
οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες εργασιακές ρυθμίσεις που
υιοθετήθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας .

Ζητήσεις Συνεργασίας από την Ινδία
Με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ η Πρεσβεία της Ινδίας
στην Αθήνα, ενημερώνει ότι η Κυβέρνηση της Ινδίας επιθυμεί να
εισάγει τη δραστική ουσία Ρεμδεσιβίρη ( Remdesivir ) και τη
δραστική ουσία Τοσιλιζουμάμπη ( Tocilizumab ). Επίσης το
Υπουργείο Υγείας & Οικογενειακής Πρόνοιας της Κυβέρνηση
της Ινδίας βρίσκεται σε διαδικασία αγοράς των ακόλουθων
αντικειμένων παγκοσμίως:
(i) Κύλινδροι οξυγόνου χωρητικότητας 10 λίτρων και 45 λίτρων
LMO
(ii) Συμπυκνωτές οξυγόνου
Τέλος, το υπουργείο ζητά προσφορά εγκαταστάσεων
παραγωγής οξυγόνου εάν διατίθεται με προμηθευτές /
εξαγωγείς.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρίες να επικοινωνήσουν
με την Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, Τηλ: 2107216227,
2107216481, E-mail: mkt.athens@mea.gov.in .
Η εταιρία παραγωγής πλακιδίων LETINA CERAMIC TILES με έδρα την
Ινδία ( Διεύθυνση: 8-A, National Highway, Behind Lalpar 132
K.V.Power House, At. – JAMBUDIYA, Morbi – 363 642, Τηλέφωνο: 912822-283062 / 63, 97277 60066/71, Email: info@letina.in ,ιστοσελίδα:
www.letina.in ) με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το
ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Για να δείτε τον
κατάλογο προϊόντων της εταιρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.letina.in .Επικοινωνία: Mr. Malay Badodariya, Τηλ: +91
7069066616 (Whatsapp), email: sales@letina.in , info@letina.in .
Η εταιρία Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) Solar Business division,
Bangalore καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν
προσφορές για πλακίδια MCCE A R (MCCE A R Coated wafers) έως 8
Μαΐου 2021. Αναλυτικές πληροφορίες διαγωνισμού θα βρείτε ΕΔΩ.
Επικοινωνία: Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, τηλ: 2107216227,
2107216481,
E-mail:
mkt.athens@mea.gov.in
,
Ιστοσελίδα:
www.indianembassy.gr .

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το
58ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου
ΟΕΥ Σκοπίων (Απρίλιος 2021 - β΄ έκδοση), 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 ,email: ecocom-skopje@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΕΛΒΕΤΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βέρνη, απέστειλε
έγγραφο ενημέρωσης προς το ΒΕΘ, σχετικά με τις
Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις στην Ελβετία το 2021.
Στον κατάλογο που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, παρατίθεται
επιλογή 66 εμπορικών εκθέσεων (γενικές, κλαδικές,
διατομεακές, περιφερειακές), από σύνολο μεγαλύτερο
των 180 εκθέσεων που λαμβάνουν χώρα τακτικά στην
Ελβετία, μαζί με τα διαθέσιμα συναφή ποιοτικά και
αριθμητικά στοιχεία τους. Λόγω της πανδημίας, έχουν
ακυρωθεί ή αναβληθεί στη φυσική τους μορφή όλες οι
εκθέσεις του α΄ εξαμήνου του 2021 στην Ελβετία και
παραμένει η αβεβαιότητα για το υπόλοιπο του έτους. Η
παράθεση των εκθέσεων γίνεται κατά χρονολογική
σειρά της αρχικά προγραμματισμένης διεξαγωγής τους.
Με κόκκινο χρώμα αναγράφονται οι νέες ημερ/νίες
διεξαγωγής για το 2022, εάν και όπως αυτές έχουν
οριστεί από τους αντίστοιχους διοργανωτές. Συνιστούμε
σε κάθε περίπτωση τον περιοδικό επανέλεγχο αυτών
των ημερ/νιών. Το Γραφελιο ΟΕΥ Βέρνης βρίσκεται στη
διάθεσή σας και σε ετοιμότητα να παρέχει οποιαδήποτε
συνδρομή μπορεί σχετικά με την επιθυμία ή την
προοπτική συμμετοχής σας σε εμπορική έκθεση στην
Ελβετία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Βέρνη, Τηλ.: +41(0)313561410,
E-mail:
ecocom-bern@mfa.gr
,
ιστοσελίδα:
bit.ly/3gJfPKz .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε
έγγραφο με θέμα: « Η Exceltur μειώνει τις προσδοκίες
των εσόδων από τον τουρισμό στην Ισπανία για το
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 .

Ζήτηση συνεργασίας από το Ισραήλ
Ο κ. Hussam Warmar, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Bishara Warmar LtD. με έδρα την Ναζαρέτ απευθύνθηκε στο Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μας προκειμένου να γνωστοποιήσει ενδιαφέρον του
για να εισάγει στο Ισραήλ αποξηραμένα κάστανα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν απευθείας στον ίδιο. Bishara
Warwar LTD, V.A.T Number 510650849 6036/1 St. P.O. Box 2122, Nazareth 16000, Israel, Tel: 972-4-6575023, 972-4-6566628, Fax:
972-4-6566629, e-mail: b_w_marketting@yahoo.com . (ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, 26.04.2021).

Περίπτωση ανύπαρκτης "ολλανδικής" εταιρείας στο
διαδίκτυο

Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από Ουάσιγκτον ΗΠΑ
& B2B meetings

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα: περίπτωση ανύπαρκτης "ολλανδικής"
εταιρείας στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, στο διαδίκτυο (
https://argentradeinternationalbv.com/ ) παρουσιάζεται μία
ολλανδική
«εταιρεία»,
η
οποία
υποτίθεται
ότι
δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων (ξηροί καρποί,
έλαια, ροφήματα, ζαχαρώδη προϊόντα κ.λ.π.), με τα
ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Company Name: Argentrade
Managing Director: Levis Barris
Website: https://argentradeinternationalbv.com/
Email: contact@argentradeinternationalbv.com
Main Ofiice Address: Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam,
Netherlands
Tel: +31 9700 5031 268
WhatsApp: +31 616 911 902
VAT:NL802155583B01
KVK:24.237.237
Όπως ωστόσο διαπιστώθηκε από έρευνα του Γραφείου
ΟΕΥ Χάγης, η εν λόγω «εταιρεία» έχει οικειοποιηθεί σε
πολύ μεγάλη έκταση τα στοιχεία επικοινωνίας που ανήκουν
σε μία καθ’ όλα νόμιμη εταιρεία (πρόκειται για την
Argentrade International B.V., η οποία δραστηριοποιείται
στη χονδρική πώληση κρεάτων). Συγκεκριμένα, έχουν
οικειοποιηθεί την επωνυμία της, την ταχυδρομική της
διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής της στο ολλανδικό
Εμπορικό Επιμελητήριο (KvK), ενώ επίσης η ιστοσελίδα
της και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της είναι παρεμφερή με
τα αντίστοιχα στοιχεία της νόμιμης εταιρείας. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, σε μία πρώτη αναζήτηση μπορεί κανείς να
σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για μία πραγματικά
υφιστάμενη, νόμιμη εταιρεία. Εφιστάται λοιπόν η προσοχή
και σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για μία
ολλανδική εταιρεία με την οποία σκοπεύετε να
συνεργασθείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο
ΟΕΥ Χάγης. 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
,τηλ: +31 (0) 70 3561199.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΕΒΕΑ
υποδέχεται διαδικτυακά Επιχειρηματική Αποστολή από το
Εμπορικό Επιμελητήριο της Ουάσιγκτον ΗΠΑ (Washington DC)
την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021. Εκτός από το επίσημο μέρος της
εκδήλωσης όπου θα υπάρχουν ομιλίες και από τις δυο πλευρές,
θα πραγματοποιηθούν και επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B
meetings) μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων,
μέσω του Zoom Enterprises. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 15:30
ώρα Ελλάδας, ενώ τα B2B meetings στις 17:30. Στόχος είναι και
οι δυο πλευρές να γνωρίσουν το ευρύτερο επιχειρηματικό
περιβάλλον της κάθε χώρας, να ενημερωθούν για τις δυνατότητες
συνεργασίας, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των εμπορικών
μας σχέσεων. Η εν λόγω Αποστολή αποτελείται από επιχειρήσεις,
οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους: Real Estate,
Hospitality / Tourism, Professional Services, Energy and Clean
Tech, Healthcare / Life Science, Agribusiness / Food. Μπορείτε
να δείτε αναλυτικά τη λίστα των αμερικανικών εταιρειών εδώ
https://drive.google.com/file/d/1a4K2iTaDjTSVKhUUsaqVWyRMQZ9xAHc/view . Σημειώνεται ότι η γλώσσα εργασίας θα είναι
η αγγλική και η συμμετοχή στα b2b meetings είναι δωρεάν.
Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην
εκδήλωση και στα Β2Β meetings, όπως συμπληρώσετε το Δελτίο
Συμμετοχής
πατώντας
εδώ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctu5aHGA51uSEWN
yjrtPek_vxbQm4GUSqjRtW4_PGLUyfK9g/viewform μέχρι την
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021. Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί ο
σύνδεσμος για τις συναντήσεις καθώς και τα time slots.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210 3382342, 210 3382466 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ.

Ενημερωτικό δελτίο Επενδύσεων της Αντιπροσωπείας
της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Ελλάδα
Η Αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας
στην Ελλάδα απέστειλε στο ΒΕΘ ενημερωτικό δελτίο
επενδύσεων στα πλαίσια της δράσης προώθησης της
Σερβικής Δημοκρατίας με στόχο την οικοδόμηση
συνεργασιών σε οικονομικό, εμπορικό και επιχειρηματικό
επίπεδο. Μπορείτε να δείτε το δελτίο στον ιστότοπο:
https://srpskaingreece.com/ependyseis/ . Πληροφορίες: Τηλ:
2310251839,
email:
office@srpskaingreece.com
,
ιστοσελίδα: https://srpskaingreece.com/ .
Έκθεση EXPONATURA,
Οκτωβρίου 2021

Κωνσταντινούπολη,

7-10

Η έκθεση των φυσικών και βιολογικών προϊόντωνEXPONATURA που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις
10 Οκτωβρίου 2021 στη Κωνσταντινούπολη, προσφέρει
πολλές ομάδες προϊόντων φυτικής προέλευσης όπως
φάρμακα, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα διατροφής, βρεφικά
προϊόντα, προϊόντα για χορτοφάγους, φυτικά καλλυντικά,
φυσικές θεραπείες- ποτά από βότανα. Επισκεφτείτε τον
επίσημο ιστότοπο της Έκθεσης για περισσότερες
πληροφορίες καθώς και για την εγγραφή σας.
(https://exponatura.net/en/home/).
Επικοινωνία:
Tureks
Uluslararası Fuarcılık A.Ş., τηλ: (+90) 2125706305, (+90)
5549581292,
Fax:
(+90)
2125706306,
E-Mail:
tureks@tureksfuar.com.tr .

EIT JUMPSTARTER pre-accelerator Πρόγραμμα
Έχετε μια καινοτόμο ιδέα και θέλετε να ξεκινήσετε την επιχείρησή
σας; H ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. σας προσκαλούν να δηλώσετε
συμμετοχή στο EIT JUMPSTARTER ένα pre-accelerator
πρόγραμμα για καινοτόμες ιδέες στο οποίο μπορείτε να κερδίσετε
μέχρι και 10.000 €. Τα Bootcamps θα πραγματοποιηθούν
διαδικτυακά τον Ιούνιο του 2021. Η εκπαίδευση θα γίνει τον
Σεπτέμβριο του 2021 και ο Μεγάλος Τελικός τον Νοέμβριο του
2021. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους συμμετέχοντες
της Κεντρικής-Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης (η Ελλάδα είναι
επιλέξιμη χώρα) που θέλουν να αναπτύξουν την επιχειρηματική
τους ιδέα, να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο και να
προωθήσουν τις ιδέες τους στους πιθανούς μελλοντικούς
επενδυτές. Στα προηγούμενα έτη, περισσότερες από 90 ομάδες
από 13 χώρες είχαν εκπαιδευτεί, καθοδηγηθεί και υποστηρίξει την
επέκταση των ιδεών τους σε ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα. Το EIT
Pre-Jumpstarter είναι κατάλληλο για άτομα ή ομάδες με μια
καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα στους τομείς της υγειονομικής
περίθαλψης (healthcare), των γεωργικών τροφίμων (agri-food), των
πρώτων υλών (raw materials), της αστικής κινητικότητας (urban
mobility) ή της μεταποίησης (manufacturing), που θέλουν να
αποκτήσουν μια πρακτική εικόνα για το τι σημαίνει να διευθύνουν
μια επιχείρηση, να δημιουργήσουν ένα ξεκίνημα και να λάβουν
μέρος στον διαγωνισμό EIT Jumpstarter. Το EIT Jumpstarter είναι
ανοιχτό για φοιτητές, διδακτορικούς, ερευνητές ή επιχειρηματίες. Οι
συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να ξεκινήσουν μία επιχείρηση σε ένα
μοναδικό περιβάλλον μεταξύ βιομηχανιών. Η κύρια έμφαση δίνεται
στην ανάπτυξη ποσοτικών επιχειρηματικών μοντέλων. Μέσω του
προγράμματος EIT Jumpstarter, οι εκπαιδευτές θα σας
καθοδηγήσουν να βρείτε το πιο κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο
για την ιδέα σας και να σας βοηθήσουν να το επικυρώσετε. Μέσω
του προγράμματος, θα λάβετε υποστήριξη από τους καλύτερους
εκπαιδευτές και μέντορες στην κατηγορία και θα έχετε την ευκαιρία
να κερδίσετε έως και 10.000 ευρώ. Οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές έως
τις 30 Απριλίου 2021 Δηλώστε συμμετοχή στον σύνδεσμο:
https://apply.eitjumpstarter.eu/?utm_source=sendinblue&utm_camp
aign=AZK_2604______2021&utm_medium=email#formJumpstarter
. (ΠΗΓΗ: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ενημερωτικό Δελτίο |
Απρίλιος 2021).

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
05/05/2021
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ,
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΒΙΝΤΕΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΕΙΚΟΝΑΣ
ΤΗΛ. 2695360606
07/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΗΞΕΩΣ ΤΗΛ. 26953
60606
07/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΜΕ
ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΥΡΩΝ
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
FOB
ΤΗΛ.
2682045040
11/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

298

11/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

299

13/05/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
300520

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΤΗΛ.2313

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

304

13/05/2021
ΕΠΑΝΑΛΕΙΠΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΧΩΡΟΥ
ΤΗΛ.
25310
54497

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ

310

13/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ
OLUMAT
FRESENIUS
ΤΗΛ. 2695360606
13/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΜΕΘ
ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

312

13/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

307

18/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2310 381080

ΤΗΝ
ΚΑΙ

424 ΓΣΝΘ

303

19/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 28210 82341

ΤΗΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

309

21/05/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ, ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ,
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ,
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ,
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛ. 24135043
23/05/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΛ. 24213
51133

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

300

24/05/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 26510 07982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

306

25/05/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΛ.
22540
85243

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΗΜΝΟΥ

305

31/05/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 317757

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

313

296

302

297

311

301

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΩΝ

ΓΙΑ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΓΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της προσφοράς ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του με στόχο να
είναι πραγματικός αρωγός και σύμβουλος στις επιχειρήσεις μέλη του προτίθεται να διοργανώσει μια σειρά σύντομων θεματικών
σεμιναρίων με τηλε – εκπαίδευση σε σύγχρονα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Alpha Plan Conultants.
Η ανάγκη των επιχειρηματιών για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον που
λειτουργούν οι επιχειρήσεις είναι το διάστημα αυτό περισσότερο έντονη και επιβεβλημένη από κάθε άλλη φορά καθώς τόσο η
τεχνολογία όσο και η πληροφορία αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο σκληρός. Το Β.Ε.Θ.
ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των επιχειρήσεων απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε σεμινάρια τηλε
– εκπαίδευσης που αφορούν επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
μεταποίησης και υπηρεσιών.
Προτεινόμενα σεμινάρια:
ΠΩΛΗΣΕΙΣ MARKETING
•
Τεχνικές Πωλήσεων
•
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
•
Εξυπηρέτηση Πελατών
•
Ανάλυση Συμπεριφοράς Πελατών
•
Social Media Marketing (Κοινωνικά Δίκτυα)
•
Digital Marketing (Διαδικτυακό Marketing)
•
Content Marketing (Marketing Περιεχομένου)
•
Οργάνωση e – shop
MANAGEMENT
•
Time Management
•
Ηγεσία
•
Βασικές Αρχές Marketing
•
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
•
Οργάνωση – Βελτίωση & Τεχνικές προμηθειών – Logistics.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο ενδιαφέροντος σεμιναρίων στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfByMiq1fIoIKZ8Z__rUXozgF3tWRNF9vu21VJEAuT4KQ1A0Q/viewform .

•

•
•

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.

