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Στα σκαριά η δημιουργία επαγγελματικής σχολής από τη Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια
Βίου Μάθησης και Νεολαίας και το ΒΕΘ
Στη στενότερη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η οποία δεν αποκλείεται να μεταφραστεί σε
δημιουργία επαγγελματικής σχολής αναφέρθηκε ο γ.γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας,
Γιώργος Βούτσινος κατά την επισκεψή του στο ΒΕΘ.
Μάλιστα ο κ. Βούτσινος πρότεινε την άμεση υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών προκειμένου να ξεκινήσει
η διαδικασία υλοποίησης επαγγελματικής σχολής, που αναμένεται να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ουσιαστική διασύνδεση της
παραγωγής με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ζήτημα το οποίο ο πρόεδρος του ΒΕΘ Αναστάσιος Καπνοπώλης, επί σειρά ετών,
βάζει ψηλά στην ατζέντα των θεμάτων που θέτει προς την πολιτεία.
Μέσα από μία σειρά δράσεων και τη δυνατότητα δημιουργίας δομών που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν - όπως προβλέπει ο νέος
νόμος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση - η
επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί από «αποπαίδι» να γίνει βασικός πυλώνας του αύριο, έχοντας τη δυνατότητα να αποτελέσει ένα
σύγχρονο εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, αντιμετωπίζοντας μείζονα κοινωνικά ζητήματα, όπως η νεανική ανεργία και ο κοινωνικός
αποκλεισμός.
Όπως τόνισε ο κ. Βούτσινος απαιτείται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μαθητείας – πρακτικής άσκησης που θα
βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και της οικονομίας, με ουσιαστική εκπαίδευση και σύγχρονο εξοπλισμό.
«Τα Επιμελητήρια, έχουν αντιληφθεί από νωρίς τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο για την ανάπτυξη
και την ανταγωνιστικότητα των μελών τους, όσο και για την τόνωση της οικονομίας. Για το λόγο αυτό και μπορούν να συνεισφέρουν
προς την κατεύθυνση αυτή με πρωτοβουλίες ενώ παράλληλα αναπτύσσουν συνεργασίες και προγράμματα με φορείς και χώρες που
έχουν καλές πρακτικές» ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ επισημαίνοντας πως «την ίδια ώρα που η ανεργία, ειδικά μεταξύ των νέων,
καλπάζει στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν κατάλληλο προσωπικό».
«Η ενίσχυση της εξειδίκευσης και της κατάρτισης αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον, αποτελούν επένδυση και όχι μια
κοστοβόρα τακτική την οποία θα πρέπει να αποφύγουμε» τόνισε ο κ. Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας τη θετική διάθεση του
Επιμελητηρίου, καθώς υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως είναι η δημιουργία επαγγελματικής σχολής.
Ως άκρως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την πρόταση για την από κοινού σύμπραξη της ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας με το ΒΕΘ ο περιφερειακός διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρης
Κανελλίδης που συμμετείχε στην εκδήλωση. «Αναμφίβολα στις σχολές του ΟΑΕΔ μπορείτε να προτείνετε ειδικότητες, τις οποίες
χρειάζονται οι επιχειρήσεις - μέλη σας προκειμένου να «τρέξουν» από την καινούργια χρονιά σχετικά μαθήματα, ωστόσο η σχολή, την
οποία προτείνει ο κ. Βούτσινος θα αφορά και θα ελέγχεται από το ΒΕΘ» ανέφερε κατά την τοποθέτηση του ο κ. Κανελλίδης.
Τα τεχνικά επαγγέλματα χτίζουν το μέλλον μίας χώρας
«Τα τεχνικά επαγγέλματα χτίζουν το μέλλον μίας χώρας για αυτό και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στη νέα γενιά για να στραφεί σε
αυτά. Παράλληλα όμως θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε τα τεχνικά επαγγέλματα να ασκούν οι αδειοδοτημένοι
τεχνίτες και όχι οποιοσδήποτε κάνει έναρξη στην εφορία» ανέφερε ο α΄ αντιπρόεδρος του ΒΕΘ, Δημήτριος Βαργιάμης.
Την ανάγκη η μαθητεία να γίνεται με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων ώστε οι μαθητευόμενοι να μπαίνουν ουσιαστικά στην
παραγωγική διαδικασία και να αποκτούν εμπειρία τόνισε ο β΄αντιπρόεδρος του ΒΕΘ, Μακάριος Παπαδόπουλος επισημαίνοντας πως
θα πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός για να γνωμοδοτεί αν η μαθητεία που παρέχεται είναι ουσιαστική.
Τη σημασία της ύπαρξης προγραμματισμού για τη μαθητεία από την ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου
Μάθησης και Νεολαίας, προκειμένου οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν ποιες είναι οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας και τον αριθμό
αυτών ώστε να απορροφούν τα εν λόγω άτομα, υπογράμμισε ο οικονομικός επόπτης του ΒΕΘ, Αναστάσιος Λυκάρτσης.
Στην επίδραση που έχει η έλλειψη τεχνικών επαγγελμάτων στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο
πρόεδρος του Τμήματος Βιοτεχνών του ΒΕΘ, Χρήστος Γκίνης υπογραμμίζοντας μάλιστα πως οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται και θα
συνεχίσουν πιθανότητα να δυσκολεύονται να βρουν καταρτισμένους τεχνίτες.

Παρατείνεται έως 31.05.2021 η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων στο πρόγραμμα – ΓΕΦΥΡΑ 2
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου (10.05.2021): Η
Κυβέρνηση παρατείνει έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 την
προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ
2», που παρέχει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον οικονομικό
αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού, δηλαδή έχουν
υποστεί μείωση κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 20% το
2020, συγκριτικά με το 2019. Η στήριξη αφορά στην κρατική
επιδότηση της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων, σε
ποσοστό έως 90% και για χρονικό διάστημα 8 μηνών. Το
πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα θετική απήχηση, καθώς, σύμφωνα
με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε ένα
μήνα – από τις 5 Απριλίου, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέχρι χθες, 9 Μαΐου –
υποβλήθηκαν συνολικά 31.495 αιτήσεις. Εξ αυτών, 17.920
είναι αιτήσεις από πολύ μικρές επιχειρήσεις, 9.636 από
ελεύθερους επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, 3.325
από μικρές επιχειρήσεις και 614 από μεσαίες επιχειρήσεις.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ
1», έχουν ήδη επιδοτηθεί 118.841 δάνεια τα οποία
αντιστοιχούν σε 75.370 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό της
κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί να ανέρχεται στα
119,6 εκατ. ευρώ, σε συνολικά 6 φάσεις πληρωμών, από τον
Νοέμβριο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021. Με την
υλοποίηση των προγραμμάτων «ΓΕΦΥΡΑ 1» και «ΓΕΦΥΡΑ
2», η Κυβέρνηση ενισχύει το πλέγμα μέτρων στήριξης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις
οικονομικές
επιπτώσεις
της
υγειονομικής
κρίσης,
προκειμένου να ξεπεράσουν τις παρούσες δυσκολίες το
συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα, επιβραβεύει – για πρώτη
φορά – τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.
Η ΚΕΕΕ αναβαθμίζει τις λειτουργίες της, μειώνει τη
γραφειοκρατία και στηρίζει τις επιχειρήσεις
Με την Πράξη «Αναβάθμιση λειτουργιών της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της
χώρας
για
την
υποστήριξη
του
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος», προβλέπεται η υλοποίηση μίας σειράς
δράσεων ενίσχυσης του ρόλου και του έργου της ΚΕΕΕ, με
βασικό γνώμονα την απλοποίηση των διοικητικών
διαδικασιών σε θέματα που αφορούν: την αδειοδότηση
επιχειρήσεων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφτείτε
το
https://073.ep.uhc.gr/ .
Τελετή αποφοίτησης KID-O-NOMICS
Ο 1ος Κύκλος της πρωτοβουλίας του ΣΒΕ με το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την εισαγωγή των εφήβων
στην οικονομική επιστήμη, ολοκληρώθηκε. Ο 1ος Κύκλος του
Προγράμματος KID-O-NOMICS, που διοργανώθηκε από το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ολοκληρώθηκε. Την Τετάρτη 19
Μαΐου 2021 και ώρα 17:30’ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
η Τελετή Αποφοίτησης του προγράμματος KID-O-NOMICS.
Στην τελετή οι μαθητές και οι μαθήτριες του προγράμματος,
θα λάβουν οι ίδιοι τον ρόλο του διδάσκοντα και θα
παραδώσουν ένα μάθημα Οικονομικών Επιστημών στους
συμμετέχοντες γονείς και φίλους. Το Δίπλωμα Οικονομικών
Επιστημών KID-O-NOMICS, το οποίο είναι ειδικά
σχεδιασμένο για εφήβους ηλικίας 13-16 ετών, ανέπτυξαν, για
πρώτη φορά, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία με
τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος. Επιπλέον πληροφορίες
για το πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε εδώ ή στο τηλέφωνο
2310891308, Καθηγητή Anthony Montgomery. Η Τελετή θα
είναι ανοιχτή προς το κοινό και θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά,
μέσω
της
πλατφόρμας
ΖΟΟΜ:
https://zoom.us/j/99574769225?pwd=NFREY1VVSWtCVjlER
FdqdDlDNHY4dz09 Meeting ID: 995 7476 9225 - Passcode:
273228

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2021
Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών με
ΔΩΡΕΑ εξοπλισμού παραγωγής ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης
και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring), ανακοινώνει η
ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών), σε συνεργασία και με χρηματοδότηση
του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox
Christian Charities – IOCC. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
εγκατεστημένοι στη Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία (ΑνατολικήΚεντρική-Δυτική) και Θράκη, να δραστηριοποιούνται κυρίως στους
τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και
Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και να έχουν
ετήσιο
κύκλο
εργασιών μεταξύ
€15.000-€500.000.
Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής
συνοδευόμενη από τη λίστα των ΚΑΔ-κωδικών δραστηριότητας
τους, αυστηρά έως και την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021 μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες
περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, ενώ η πλήρης
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr , στην ενότητα
«Η Δράση μας», στην υποενότητα «Προγράμματα» με τον τίτλο
«Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών». Για
κάθε διευκρίνιση, μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματα σας στις διευθύνσεις:
t.galdara@mkoapostoli.gr ή e.kiousis@mkoapostoli.gr .
Ψηφιακό Εργαστήριο με θέμα «Η εργασία σε έναν κόσμο που
αλλάζει»
Ο ΣΕΒ διοργανώνει Ψηφιακό Εργαστήριο με θέμα «Η εργασία σε
έναν κόσμο που αλλάζει», την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, και ώρα
16.30 μ.μ. Οι τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και
οι συνθήκες που διαμορφώνονται στη μετά-Covid εποχή, οδηγούν
σε νέα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας. Προκύπτουν νέες
ανάγκες σε δεξιότητες, η εξ αποστάσεως εργασία επεκτείνεται και
οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες ανατρέπουν παραδοσιακά μοντέλα
οργάνωσης και διοίκησης. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να
αναδείξει τις διαφορετικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό που
προκαλούν οι νέες τεχνολογίες και να δώσει πρακτικά
παραδείγματα για το πώς αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τη
βελτίωση της απόδοσης, την ενίσχυση της ευελιξίας και τη συνεχή
μάθηση. Ο κ. Richard Baldwin, Professor of International
Economics, Graduate Institute, Geneva, θα αναφερθεί σε νέα
ευέλικτα μοντέλα διαχείρισης και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων,
ενώ η κα Chiara Bersano, Global HR Value Advisor, SAP, θα
αναφερθεί στην επίδραση της τεχνολογίας στην εργασία. Στο
εργαστήριο επίσης θα παρουσιαστούν επιτυχημένες εφαρμογές
ψηφιοποίησης της εργασίας σε ελληνικές επιχειρήσεις. Δείτε το
αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου εδώ.
Παρακαλούμε
συμπληρώστε
τη
φόρμα
συμμετοχής
εδώ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0KwUVjs5
GEq5mSu-t69F96EMIB_wf5OjI66fmqd_tRUNTJZTVdZOTdTMEU1RVdDNVVEV1B
TMkhZRC4u . Θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής
παρακολούθησης του εργαστηρίου αμέσως μετά την εγγραφή σας.
Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών από δάνεια της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1892Β/11.05.2021 η Αριθμ. Α.1104
/06.05.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου
Βεσυρόπουλου με θέμα : «Παράταση της καταληκτικής
προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του
άρθρου 293 του ν. 4738/2020 «Ρυθμίσεις οφειλών που
προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών
προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας» (Α’ 207)» Η προθεσμία υποβολής της
αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων της
παρ. 1 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020, με την επιφύλαξη της
παρ. 7 αυτού, παρατείνεται μέχρι και την 7η-6-2021.

Νέα Επενδυτικά Δάνεια Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου (10.05.2021) : Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank)
ανακοινώνει ότι -σε συνεργασία με 10 εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκινά από την Τετάρτη 12
Μαΐου, την διαδικασία υποδοχής και επεξεργασίας των νέων αιτήσεων, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για δάνεια Επενδυτικού σκοπού
μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Σκοπός του νέου κύκλου χρηματοδοτήσεων είναι να τεθεί στη διάθεση της Ελληνικής
επιχειρηματικότητας, ένα ακόμη σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αξιοποιήσουν
αμέσως το νέο ευνοϊκό περιβάλλον επανεκκίνησης της οικονομίας, μετά την οδυνηρή εμπειρία της πανδημικής κρίσης.
Η Hellenic Development Bank, μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ ενεργοποιεί την διαδικασία χορήγησης αυτών των νέων
δανείων επενδυτικού σκοπού για Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις. Το ύψος των επενδυτικών δανείων μπορεί να
κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ, με την διάρκεια αποπληρωμής τους να κυμαίνεται από 5 έως 10 χρόνια. Τα
δάνεια θα χορηγούνται από τις 10 συνεργαζόμενες τράπεζες, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους προς τις επιχειρήσεις αφού η συνεργασία με
την Hellenic Development Bank προσφέρει δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 2 έτη ενώ και το επιτόκιο κάθε δανείου είναι
σημαντικά μειωμένο σε σχέση με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις των τραπεζών. Οι ενδιαφερόμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
1. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά πρώτα στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο
δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr .
2. Το αίτημα προσδιορίζει την Τράπεζα επιλογής από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
3. Κατόπιν υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα της επιλογής τους και αξιολόγηση.
Η Hellenic Development Bank (HDB), για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ συνεργάζεται με τα εξής χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:
1. Τράπεζα Πειραιώς, 2. Alpha Bank, 3. Eurobank, 4. Εθνική Τράπεζα, 5. Τράπεζα Αττικής, 6. Παγκρήτια Τράπεζα, 7. Συνεταιριστική.
Τράπεζα Χανίων, 8. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, 9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, 10. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτημάτων
δήλωσε: «Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για άλλη μία φορά, εν μέσω της κρίσης αποδεικνύουν τα
αντανακλαστικά τους. Ένα νέο επενδυτικό προϊόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και περίοδο χάριτος
εξασφαλίστηκε μέσα από δέκα συνεργαζόμενες τράπεζες για το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να τονώσουμε με δάνεια από 25.000
έως και 1.500.000 και με αποπληρωμή 5 έως 10 χρόνια όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματική διάθεση να επενδύσουν τα
κεφάλαιά τους και να πραγματοποιήσουν τα οράματά τους στην Ελλάδα».
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μετά τη σημαντική
στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας την περίοδο της πανδημίας, συνεχίζει να παίζει καταλυτικό ρόλο και στην ανάκαμψη της
οικονομίας, Με τη συγχρηματοδότηση δανείων για επενδυτικούς σκοπούς, με ευνοϊκούς όρους, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις
να προχωρήσουν γρηγορότερα τις αναγκαίες επενδύσεις τους προκείμενου να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές στην μετά-πανδημική
πραγματικότητα. Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να καταστεί ο
μεγαλύτερος μοχλός χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, με καινοτόμα και αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία,
χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».
Η Πρόεδρος και CEO της Hellenic Development Bank, κ. Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε: «Το πρόγραμμα αυτό είναι προπομπός μιας
σειράς σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων που σχεδιάζει και υλοποιεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα -αυτή τη φορά όχι για να
επουλώσει τις πληγές που προκάλεσε η πανδημία αλλά- για την πυροδότηση της αναπτυξιακής δυναμικής στην προσπάθεια
επανεκκίνησης της οικονομίας. Διαβλέποντας την έλλειψη χρηματοδοτικού εργαλείου υποστήριξης επενδυτικών σχεδίων και
λειτουργώντας προ-δραστικά στην επενδυτική δραστηριότητα που εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, η
Hellenic Development Bank αξιοποιεί τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ για να στηρίξει την χορήγηση, μέσω του
τραπεζικού μας συστήματος, νέων δανείων επενδυτικού σκοπού με χαμηλά επιτόκια και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής».
Στις 28-30 Μαΐου ξεκινά το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων
Στις 28-30 Μαΐου ξεκινά το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων και το δεύτερο δεκαήμερο
του Ιουνίου το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγόρων. Σε δήλωσή του ο Υπουργός
Ανάπτυξης καιΕπενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει: «Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, όπως είχα δεσμευθεί
προσωπικά από την έναρξη αυτής της κρίσης, κάνει ό,τι μπορεί για να αξιοποιήσει με τον καλύτερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο τους
ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που έχουν πληγεί από την πρωτοφανή
πανδημία. Ανακοινώνω ότι στις 28-30 Μαΐου ξεκινά το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων,
προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ψηφιακή
αναβάθμιση των δικηγόρων, προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μεγάλου προγράμματος
της εστίασης που ξεκινά αύριο, Παρασκευή 14 Μαΐου, και θα έχουν ως συνέχεια το πρόγραμμα για τον τουρισμό που θ’ ανακοινώσουμε
σε λίγες ημέρες. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω. Θέλω να συγχαρώ τις υπηρεσίες του
ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα τον Ειδικό Γραμματέα, κ. Ζερβό και την Ειδική Γραμματέα, κ. Δανδόλου καθώς σε τέσσερις μήνες μαζί με τον Γενικό
Γραμματέα, κ. Σκάλκο και τον Υφυπουργό, κ. Τσακίρη, έχουμε επιτύχει απορρόφηση όση είχε ο ΣΥΡΙΖΑ σε τέσσερα χρόνια
διακυβέρνησης».
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης αναφέρει: «Στη συνολική στρατηγική
επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την πανδημία της Covid 19, η στοχευμένη ενίσχυση συγκεκριμένων κλάδων που επλήγησαν
σφόδρα, αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με πόρους του ΕΣΠΑ ενισχύουμε τους κλάδους
των Γυμναστηρίων και των Παιδότοπων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πρώτες βασικές ανάγκες κατά την επαναλειτουργία
τους. Παράλληλα ενισχύουμε και τους δικηγόρους για την αναγκαία αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους προκειμένου να
ανταποκριθούν σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων».
Στο ΦΕΚ η έκπτωση φόρου 40% για ενεργειακές και αισθητικές εργασίες στα κτίρια
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σχετική απόφαση και ενεργοποιείται η έκπτωση φόρου εισοδήματός σε ποσοστό 40%
του ύψους των δαπανών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης για τους ιδιοκτήτες κατοικιών και λοιπών κτηρίων. Η
σχετική απόφαση με τίτλο «καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013», που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ΠΕΝ
Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, που δίνει
δυνατότητα έκπτωσης φόρου έως 6.400 ευρώ περιγράφει αναλυτικά τις επιλέξιμες ενεργειακές και αισθητικές εργασίες και καθορίζει τον
τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης. Οι διατάξεις ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022. Δείτε
το ΦΕΚ ΕΔΩ.(ΠΗΓΗ: News Letter Tee/tkm , Τεύχος 282,13.05.2021).

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών - Επανεκκίνηση εστίασης
Στήριξη των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το
καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.
Σε ποιους απευθύνεται: Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε
τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους: ΚΑΔ:56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
ΚΑΔ:56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, ΚΑΔ:56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης, ΚΑΔ:56.30:
Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περίοδος υποβολής: από 14/5/2021 έως 30/7/2021 (ώρα 15:00). Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα
υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis .
Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση. Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Όροι και προϋποθέσεις: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει,
μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31/12/2020. Να έχουν ως
κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6:
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του
ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από
επιχειρηματική δραστηριότητα) του φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών
εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.
4308/2014. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού
30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση
Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει. Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις
δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση
χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις,
προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης. Επιδότηση έως 100.000 ευρώ.
Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που
δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019. Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να
ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). Ο ανηγμένος
κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια
των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.
Τι χρηματοδοτείται: Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και
μετά. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την
ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31/12/2021. Επιδότηση έως 100.000 ευρώ. Προϋπολογισμός: € 330.000.000.
Αναλυτικά: 280 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις. Σχετικά αρχεία. Πρόσκληση (PDF
- 2,55 Mb). Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr Διεύθυνση: Μεσογείων 56, Αθήνα,
Τηλ.801 1136300. Ιστοσελίδα δημοσίευσης http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=76&cs= .

Περισσότερες από 1.000 αιτήσεις μέσα σε 48 ώρες για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ – Cisco στην κυβερνοασφάλεια
Περισσότερες από 1.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσα σε 48 ώρες από την έναρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τη Δευτέρα, 10 Μαΐου
2021, για συμμετοχή στο νέο διαδικτυακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια, που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τη Cisco, ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και την Απασχόληση, για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την
ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα της πληροφορικής
με εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια. Προσφέρεται στα ελληνικά και παρέχεται δωρεάν από τη Cisco Hellas στον ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η κατάρτιση θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Cisco Networking Academy, ενώ με
την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης αλλά και Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital
Badge) των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν. Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση 1.000 ανέργων εγγεγραμμένων στο
μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω, αποφοίτων τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις υπολογιστών, σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και η επιλογή 1.500 ωφελουμένων, συμπεριλαμβανομένων 500 επιλαχόντων, κατά
προτεραιότητα υποβολής της αίτησης και στη συνέχεια θα σταλεί στους ωφελούμενους email του ΟΑΕΔ με οδηγίες σχετικά με την
εγγραφή και παρακολούθηση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον
ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr .

Μειώνεται η προκαταβολή φόρου και καταργείται και για το 2022 η εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα
Τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από 100% σε 55% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις
και στο 70% για τις επιχειρήσεις εκτός των τραπεζών, προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Για
το 2022 η προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις αυξάνεται στο 80% ενώ παρατείνεται και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για
τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Για τις τράπεζες η προκαταβολή φόρου παραμένει στο 100% ενώ με την ίδια τροπολογία μειώνεται
στο 22% από 24% ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις για τα κέρδη που θα αποκτήσουν από φέτος. Αναλυτικά η
τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. (ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter|13.5.21).
Απαλλαγή ενοικίου πληττόμενων επιχειρήσεων και για τον Μάϊο 2021, με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών
Απαλλάσσονται και για τον μήνα Μάϊο 2021 από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου -ίσχυε από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο- οι
πληττόμενες από την πανδημία του κορονοϊού επιχειρήσεις, όπως προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε
στο νομοσχέδιο σχετικά με την κύρωση ευρωπαϊκής οδηγίας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζονται
ακόμα θέματα σχετικά με τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Αναλυτικά η τροπολογία του
υπουργείου Οικονομικών. ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter|13.5.21).

Από 14/5 τέλος τα SMS, απαγόρευση κυκλοφορίας στις 00.30
και «ΑΝΟΙΓΜΑ» μετακινήσεων από νομό σε νομό

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο
νόμου για την προστασία της εργασίας

Τα επόμενα βήματα προς την άρση των περιοριστικών μέτρων
ανακοίνωσαν ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός
παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος. Από τις 14 Μαΐου, η χώρα
μας ανοίγει με ασφάλεια και στον τουρισμό, δήλωσε ο κ. Ά. Σκέρτσος.
Επιπλέον από την ίδια ημερομηνία η απαγόρευση κυκλοφορίας
μετακινείται στις 00.30. Καταργούνται τα μηνύματα προς το 13033 και
το 13032 όπως και οι περιορισμοί στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις.
Επίσης: το λιανεμπόριο επιστρέφει από τις 14/5 στη λειτουργία με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας 1 πελάτη/25 τμ, χωρίς πλέον
το click-in-a shop ή το click away. Όλο τον Μάιο, τέλος, θα
εξακολουθήσει η απαγόρευση της ζωντανής μουσικής στα
καταστήματα εστίασης. Αναλυτικά τα νέα μέτρα για το πέρασμα στο
καλοκαίρι. (ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter|13.5.21).

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο
νόμου «για την Προστασία της Εργασίας-Σύσταση
Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας"- Κύρωση της
Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την
εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στο χώρο της
εργασίας-Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της
Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία-Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την
ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής
ζωής»
http://www.opengov.gr/minlab/?p=4977
.
Η
διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 27η Μαΐου
2021.

Aυτόνομους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκαθιστά στο Άγιον
Όρος η ΠKM

ΔΩΡΕΑΝ - ΕΕ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑΣ Webinar invitation "Taking
advantage
of
public
procurement
opportunities in Canada"

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων και την είσοδο του Αγίου Όρους στη νέα ενεργειακή
εποχή, με την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των Ιερών Μονών
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την απόφαση για την
έναρξη εγκατάστασης 21 αυτόνομων φωτοβολταϊκών σταθμών, σε
ισάριθμα μοναστήρια, καθίσματα και κελιά. Όπως τόνισε ο κ.
Τζιτζικώστας,
«ολοκληρώσαμε
όλες
τις
διαδικασίες
και
οριστικοποιήσαμε τις Ιερές Μονές και τα οικήματα στα οποία θα
εγκατασταθούν οι αυτόνομοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί. Πρόκειται για
μια από τις σπουδαιότερες παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών
στην Αθωνική Πολιτεία, που θα εισάγει το Άγιον Όρος σε μια νέα
ενεργειακή εποχή, πιο φιλική στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της
χερσονήσου του Άθω, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά
και πόρων. Κυρίως όμως πρόκειται για μια ολοκληρωμένη
παρέμβαση, η οποία βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας των
μοναχών και των εκατομμυρίων επισκεπτών στο Περιβόλι της
Παναγίας». Συμπλήρωσε ότι: «Αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας απαλλάσσουμε το Άγιον Όρος από το πετρέλαιο, με την
καύση του οποίου καλύπτονται οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια,
αλλά κι από τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων ξυλείας για τον ίδιο λόγο.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κάθε
μοναστήρι είναι ενεργειακά ανεξάρτητο, όμως ανακύπτουν πολλά
προβλήματα, τα οποία με την εγκατάσταση και λειτουργία των
φωτοβολταϊκών την επόμενη διετία λύνονται οριστικά. Συνολικά 21
αυτόνομοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί εξασφαλίζουν ‘καθαρή’ ενέργεια και
ενεργειακή επάρκεια, προστατεύουν τον περιβαλλοντικό πλούτο του
Αγίου Όρους, μειώνουν τις υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,
αλλά και την ηχορύπανση από τα σημερινά συστήματα, ενώ
περιορίζουν δραστικά τη δαπάνη και τις δυσκολίες για την προμήθεια,
μεταφορά και αποθήκευση των καυσίμων». Η εκτιμώμενη μείωση της
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τα 21 κτιριακά σύνολα,
μετά την έναρξη λειτουργίας των φωτοβολταϊκών είναι 4 εκατομμύρια
κιλοβατώρες κατ’ έτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της
παρέμβασης είναι 13 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς
πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα 21 φωτοβολταϊκά
συστήματα είναι συνολικής ισχύος 2.636,88 kWp, η οποία κατανέμεται
ανά σταθμό ως εξής: 1.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ, 144,00,
2.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ, 540,00, 3.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ,
144,00, 4.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 93,60, 5.»ΜΟΝΟΞΥΛΙΤΗΣ»
ΙΕΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
50,40,
6.ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ
ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ, 144,00, 7.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ,
144,00, 8.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, 144,00, 9.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 144,00, 10.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ, 144,00, 11.ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ, 144,00, 12.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ, 144,00,
13.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ, 14,28, 14.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ, 4,50, 15.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 144,00,
16.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ, 144,00, 17.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 144,00, 18.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, 144,00,
19.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, 36,00, 20.ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 11,70, 21.ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ,
14,40. (ΠΗΓΗ: News Letter Tee/tkm , Τεύχος 282,13.05.2021).

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα του Καναδά (Tel: +1
613 238 6271 Fax: +1 613 238 5676, Email: ecocomottawa@mfa.gr ) , κατόπιν
ενημέρωσης της
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στον Καναδά σχετικά με τη
διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου για την πρόσβαση
ευρωπαϊκών εταιρειών σε δημόσιους διαγωνισμούς στον
Καναδά, στο πλαίσιο της Συμφωνίας CETA, προώθησε
στο Επιμελητήριό μας πρόσκληση εκ μέρους της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο προσεχές
διαδικτυακό σεμινάριό μας: «Εκμετάλλευση των ευκαιριών
δημοσίων συμβάσεων στον Καναδά: Μια συνεδρία
κατάρτισης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες». Το webinar θα
διεξαχθεί στις 19.5.2021 και ώρα Ελλάδος 17:00. Η
συμμετοχή είναι δωρεάν. Αυτή η εκπαιδευτική συνεδρία
απευθύνεται σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να
υποβάλουν προσφορές για συμβάσεις δημοσίων
συμβάσεων σε διάφορα επίπεδα στον Καναδά. Κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα μάθουν από
δύο εμπειρογνώμονες δημοσίων συμβάσεων που θα
μοιραστούν τις γνώσεις τους και πρακτικές συμβουλές για
τα ακόλουθα σημεία: πώς μοιάζει η αγορά δημόσιων
συμβάσεων στον Καναδά; Πού και πώς να βρείτε τις
σωστές ευκαιρίες και πληροφορίες; Ποια είναι τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και οι κανόνες εφαρμογής; Τι πρέπει να
κάνετε και τι δεν πρέπει να κάνετε; Πώς να
μεγιστοποιήσετε
τις
πιθανότητες
επιτυχίας;
Θα
παρέχονται
επίσης
διαδραστικές
συζητήσεις
ξεμπλοκαρίσματος με τα ηχεία. Κάντε κλικ εδώ
https://zoom.us/meeting/register/tJwkceisrT0qHNbiwep1x
_TvlJPvguuKtUqu για περισσότερες πληροφορίες και για
να εγγραφείτε στο διαδικτυακό σεμινάριο. Και μην
διστάσετε να μοιραστείτε με εταιρείες του δικτύου σας που
μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Ηλεκτρονική Αγορά DirectMarket.gr
Το DirectMarket.gr είναι μια Πανελλήνια Ηλεκτρονική
Αγορά (e-Marketplace) ανεξάρτητων προμηθευτών που
συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα προϊόντα που
διατίθενται στην Ελληνική Αγορά, ανεξάρτητα από το είδος
ή την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Είναι το eMarketplace που δημιουργούν οι ίδιες οι Επιχειρήσεις με
την υποστήριξη της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων, για να
προβάλλουν και να πουλήσουν ηλεκτρονικά τα προϊόντα
τους, χωρίς μεσάζοντες, ενώ αυτόματα δημιουργούνται και
οι Τοπικές Αγορές για το νομό και τις διάφορες πόλεις για
τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες μιας περιοχής.
Με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εκδήλωση με θέμα «Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της βιώσιμης
και αναπτυσσόμενης επιχείρησης του 21ου αιώνα», 14 Μαΐου
2021
Στις 14/05/2021 και ώρα 20.00 θα πραγματοποιηθεί ειδική δωρεάν
διαδικτυακή εκδήλωση από την εταιρία Financial Business Systems με
θέμα «Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της βιώσιμης και
αναπτυσσόμενης επιχείρησης του 21ου αιώνα». Η εκδήλωση τελεί υπό
την αιγίδα των Επιμελητηρίων Καβάλας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Πιερίας,
Σερρών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού
και Ναυτιλίας (Π.Ο.Ε.Τ.Ν.). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της
πλατφόρμας Zoom. Για να δηλώσετε συμμετοχή στείλτε email στο
info@fbs.com.gr με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα σας μέσω του
email που θέλετε να σας σταλεί ο σύνδεσμος συμμετοχής. Εναλλακτικά
μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε έναν από τους φορείς που
αναφέρονται παραπάνω, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι σε αυτούς. Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Επικοινωνία: email: info@fbs.com.gr ,
τηλ: 2310886746.
Εκδήλωση με θέμα: "Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" - Γραφείο
Διασύνδεσης ΑΠΘ
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση πληροφόρησης, με
θέμα: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ», την Τρίτη 18 Μαΐου 2021,
από τις 09:00 έως τις 16:00.
Η
εκδήλωση
απευθύνεται
σε
φοιτήτριες/τες,
αποφοίτους,
πανεπιστημιακούς και γενικότερα στην ευρύτερη εκπαιδευτική
κοινότητα, καθώς και σε φορείς της πόλης μας, με σκοπό την
ενημέρωση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που
προσφέρονται από το ΑΠΘ,
ενώ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι (μέλη ΔΕΠ) απ’ όλα τα Τμήματα και
τις μονοτμηματικές Σχολές του ΑΠΘ οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα και απόφοιτοι των Προγραμμάτων οι
οποίοι έχουν σταδιοδρομήσει επιτυχώς. Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
• Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των
Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Παρουσίαση της σταδιοδρομίας αποφοίτων των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών
• Εισήγηση Συμβουλευτικής με θέμα: “Επιλέγω και Επιλέγομαι σε
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών˙ Πετυχαίνω τον στόχο μου!”.
Πληροφορίες Σύνδεσης:
https://authgr.zoom.us/meeting/register/tJcsdemuqDwoGdQczOKis6k0
S7bMIQLjeXQN .
Meeting ID: 931 2066 7230, Pass code: 364023
Πρόγραμμα και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση
μπορείτε να δείτε εδώ .
3D Fashion Summit
Το Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής
& Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) διοργανώνουν ενημερωτική
τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 20 Μαΐου, με θέμα τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη ενδυμάτων σε περιβάλλον 3D. Η διαδικασία σχεδιασμού και
ανάπτυξης προϊόντων ένδυσης σε τρεις διαστάσεις, έχει αποδειχθεί
ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιμετώπιση προκλήσεων, ειδικά κατά την
περίοδο της πανδημίας. Παρά τα σημαντικά οφέλη η αξιοποίηση αυτών
των εργαλείων δεν έχει την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, ιδιαίτερα
εάν λάβει υπόψη ότι πέρα από τα οικονομικά οφέλη κατά την ανάπτυξη
νέων προϊόντων, προσφέρουν και εξαιρετικό οπτικό υλικό π.χ, για eshops, B2B & B2C. Ποιος είναι ο ορισμός του 3D? Πώς εντάσσουμε το
3D modelling στις υπόλοιπες ψηφιακές διαδικασίες μιας επιχείρησης?
Ποιες λύσεις υπάρχουν στην Ελλάδα? Πώς έχουν λειτουργήσει
επιτυχώς σε άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό? Πώς
αξιολογείται το 3D asset και από ποιους? Ποιες είναι οι μελλοντικές
τάσεις? Αυτά και άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν κατά την διάρκεια
των ομιλιών-παρουσιάσεων από τους εκπροσώπους όλων των
εταιριών που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες και προϊόντα στην
Ελλάδα. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής
στη διεύθυνση https://forms.gle/RiAUwZ2XzsATE4V48 και θα λάβουν
στο email τους το link συμμετοχής.

Webinar με θέμα: «UK Shopper: Ευκαιρία Ανάπτυξης
της Ελληνικής Tax Free Αγοράς», 26 Μαΐου 2021
Η Global Blue, o κορυφαίος πάροχος επιστροφής ΦΠΑ
στον κόσμο, διοργανώνει Webinar με θέμα: «UK Shopper:
Ευκαιρία Ανάπτυξης της Ελληνικής Tax Free Αγοράς»,
την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 17.00-18.00 μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμα ΖΟΟΜ. Η εγγραφή είναι
δωρεάν. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
Προσδοκίες του Ελληνικού Εισερχόμενου Τουρισμού,
Αποτίμηση της Ελληνικής Tax-Free Αγοράς, Έρευνα
Global Blue: Νέες Τάσεις και Ευκαιρίες στην αγορά TaxFree, UK Shopper: Μια Σημαντική Ευκαιρία για το
Ελληνικό Λιανεμπόριο, ΒΡΕΧΙΤ: Τι αλλάζει στο
Κατάστημά σας Οι εγγραφές γίνονται ΕΔΩ. Επικοινωνία:
Αθηνά Φραδέλου -Marketing Communications Specialist,
Τηλ:
+30
2103230730,
+30
6970058527,
https://www.globalblue.com/ .
Ενημερωτικό διαδικτυακό Forum Θέμα: «Το μέλλον
των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην μετά Covid-19
εποχή»
Ο καταλυτικός ρόλος όλων των κρίκων της εφοδιαστικής
αλυσίδας στηριζόμενες κυρίως στην λογική της ευρύτερης
κυκλικής οικονομίας, η διαχείριση κινδύνων και η
διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου
κινδύνων
που
προκύπτουν
από
λειτουργικούς
παράγοντες, καθώς και η Ψηφιοποίηση της Αλυσίδας
Εφοδιασμού είναι τα βασικά θέματα του επίκαιρου
ενημερωτικού διαδικτυακού Forum που διοργανώνει η
Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics
(ΕΕΒΨ&L) σε συνεργασία με την CLEON Conferences &
Communications την Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 με τίτλο «Το
μέλλον των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην μετά Covid-19
εποχή». Ώρα διεξαγωγής: 15:00 – 18:30 . Σκοπός του
ΕΕΒΨ&L είναι να συσπειρώσει τις δυνάμεις των φορέων
και των συνδέσμων που εκπροσωπεί και να αποτυπώσει
το πραγματικό στίγμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην
Ελλάδα. Θεματολογία:
Ενότητα Ι: Κυκλική Οικονομία - Περιβάλλον
Ενότητα ΙΙ: Risk Supply Chain
Ενότητα III: Digital Transformation
Στο τέλος του Forum θα πραγματοποιηθεί συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης όπου θα απαντηθεί από τους
Προέδρους διακεκριμένων φορέων της χωράς μας, το
ερώτημα σχετικά με το «Πως αντιμετωπίστηκε η
εφοδιαστική αλυσίδα στην Covid-19 εποχή και πως
πρέπει να πορευτεί από εδώ και πέρα». Στο διαδραστικό
πάνελ της στρογγυλής τραπέζης και με την ενεργό
συμμετοχή της πλατφόρμας «Ελλάδα the Project»
(https://elladatheproject.com/) θα γίνει ειδική αναφορά
στα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση του 1821.
Απαιτείται έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για δήλωση
συμμετοχής:
https://cleon.gr/register-forms/formaeggrafis-greek-cold-storage-logistics-association-forum/ .
Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης.
Έκθεση «Artigiano in Fiera 2021», 4-12 Δεκεμβρίου
2021
Η 25η διεθνής έκθεση χειροποίητων δημιουργιών
«Artigiano in Fiera 2021» θα πραγματοποιηθεί από τις 4
έως 12 Δεκεμβρίου 2021 στο Fieramilano στο Μιλάνο,
Ιταλία. Οι εταιρίες – εκθέτες θα μπορούν να προωθήσουν
και να πουλήσουν τα προϊόντα τους και μέσω της νέας
ψηφιακής πλατφόρμας της έκθεσης θα μπορούν να
διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Στην ιστοσελίδα της
έκθεσης που βρίσκεται ΕΔΩ θα βρείτε περισσότερες
πληροφορίες
καθώς
και
τον
σύνδεσμο
εγγραφής.Επικοινωνία:
email:
artigianoinfiera@gestionefiere.com
,
τηλ:
+
39
0231911901, ιστοσελίδα: https://artigianoinfiera.it/en/ .

3ο Διεθνές Συνέδριο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, 19-20 Μαΐου
2021

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής έκθεσης ASIA FRUIT
LOGISTICA, 7-9 Σεπτεμβρίου 2022

Η Νομική Βιβλιοθήκη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης
και Διαιτησίας [ΕΟΔΙΔ], σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο
Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου διοργανώνουν το 3ο Επιστημονικό
Συνέδριο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, την Τετάρτη 19 & την Πέμπτη
20 Μαΐου 2021. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της
virtual conference platfom της Νομικής Βιβλιοθήκης. Διακεκριμένοι
νομικοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εγνωσμένη εμπειρία στον
χώρο της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης αντίστοιχα, συναντώνται για
να συζητήσουν για τις εξελίξεις και τα κρίσιμα ζητήματα της πράξης στον
χώρο της Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών. H 1η ημέρα του Συνεδρίου
θα είναι αφιερωμένη στις κρίσιμες εξελίξεις στον χώρο της
διαμεσολάβησης, ενώ η 2η ημέρα θα είναι αφιερωμένη στην ικανότητα
προσαρμογής της διεθνούς διαιτησίας στις σύγχρονες προκλήσεις. Για να
δείτε τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου, περισσότερες πληροφορίες
και για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε ΕΔΩ .

Η έκθεση ASIA FRUIT LOGISTICA επαναπροσδιορίζει
την ημερομηνία διεξαγωγής της για τις 07 – 09
Σεπτεμβρίου 2022 στο Hong Kong. Μία ημέρα πιο
μπροστά, στις 06.09.2022 θα διεξαχθεί το συνέδριό
της. Ωστόσο το ASIAFRUIT CONGRESS θα διεξαχθεί
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Fruitnet τον
Σεπτέμβριο του 2021 και η ημερομηνία διεξαγωγής του
θα γίνει γνωστή αργότερα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ASIA
FRUIT LOGISTICΑ και τη διοργάνωση του Ελληνικού
Ομαδικού Περιπτέρου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο
Ελληνογερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης
ASIA FRUIT LOGISTICA στην Ελλάδα και την Κύπρο,
Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 32 77
33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr .
Για online αγορά καρτών εισόδου με μειωμένη τιμή
προπώλησης
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα:
www.asiafruitlogistica.com/tickets .

Διαδικτυακό
Επιχειρηματικό
Συνέδριο
της
Τεχνόπολης
Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το
CERN
Τον Ιανουάριο του 2017 υπογράφθηκε στην Γενεύη πρωτόκολλο
συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), με στόχο την
ενδυνάμωση των σχέσεων σε τομείς επιστημονικής, τεχνολογικής και
επιχειρηματική συνεργασίας.
Σε συνέχεια στις αρχές του 2019 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε
συνεργασία με την Technopolis ICT Business Park οργάνωσαν
επιχειρηματική αποστολή και Β2Β συναντήσεις με στελέχη προμηθειών
του οργανισμού έτσι ώστε να γνωρίζουν τις διαδικασίες προμηθειών του
CERN, να παρουσιάσουν τις εξειδικευμένες λύσεις ή προϊόντα που
παρέχουν και να έχουν την ευκαιρία να γίνουν προμηθευτές του μεγάλου
οργανισμού.
Σε συνέχεια της επιχειρηματικής αποστολής του 2019 τουλάχιστον 4
επιχειρήσεις ανέπτυξαν νέες εμπορικές σχέσεις με το CERN και
επέκτειναν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες με έναν ιδιαίτερα
αναγνωρίσιμο πελάτη.
Για το 2021 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη
Technopolis ICT Business Park και την υποστήριξη του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Ελλάδος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων, καθώς και άλλων
φορέων της περιφέρειας, διοργανώνει στις 27 Μαΐου Διαδικτυακό
Επιχειρηματικό Συνέδριο με άμεσους στόχους:
•
• Την Παρουσίαση του CERN
•
• Την Παρουσίαση των διαδικασιών προμηθειών του CERN
•
• Τη Διαδικασία συμμετοχής ελληνικών εταιριών στους
διαγωνισμούς προμηθειών
•
• Την αναλυτική παρουσίαση των εταιρών και των λύσεων, και,
•
• Την συμμετοχή τους σε Β2Β συναντήσεις με στελέχη
διευθύνσεων και προμηθειών του οργανισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τo Technopolis ICT Business Park:
με
την
κα
Στέλλα
Κανάκη
τηλ.
2310
365120
email:
kanaki@technopolis.gr
ή με τον κ. Χαβούζη Μιχάλη email:
m.chavouzis@technopolis.gr . Δείτε εδώ τις λεπτομέρειες του συνεδρίου.
Αίτηση συμμετοχής.
Υβριδική έκθεση WIN EURASIA, 10-13 Νοεμβρίου 2021
Η έκθεση WIN EURASIA, η κορυφαία βιομηχανική έκθεση στην περιοχή
της Ευρασίας, θα διοργανωθεί με φυσική παρουσία αλλά και ψηφιακά
στις 10-13 Νοεμβρίου 2021 .Χάρη στην υβριδική έκθεση, οι επισκέπτες
θα μπορούν να επισκέπτονται τις εταιρείες- εκθέτες, να συμμετέχουν σε
συνέδρια και να αλληλεπιδρούν με άλλους επισκέπτες ανάλογα με τα
ενδιαφέροντά τους. Ομοίως, οι εκθέτες θα μπορούν να πραγματοποιούν
διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις με αγοραστές από οπουδήποτε
στον κόσμο χωρίς να αφήνουν το περίπτερο τους και να έχουν στατιστικά
στοιχεία σχετικά με τους επαγγελματίες του κλάδου που επισκέπτονται τα
περίπτερα τους. Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης
www.win-eurasia.com για να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο WIN
EURASIA Hybrid. Επικοινωνία: Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.,
Τηλ: +90 212 3346900, Fax: +90 212 3346934, E-Mail: info@hfturkey.com .

Μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Το
τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών
&
Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη
λειτουργία 5
Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,
στο
αντικείμενο
των
Πληροφοριακών
και
Επικοινωνιακών Συστημάτων. Η διάρκεια σπουδών
ορίζεται σε 3 ή 4 διδακτικά εξάμηνα αναλόγως
προγράμματος, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα μερικής
φοίτησης, και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής
διδασκαλίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές
μορφές που περιλαμβάνουν: έναν ολιγοήμερο κύκλο
εντατικής διδασκαλίας ανά εξάμηνο και ηλεκτρονικές
διαδικασίες μάθησης.
Τα μεταπτυχιακά είναι:
1. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων
2. Διαδίκτυο των Πραγμάτων
3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
4. Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
5.
Ψηφιακή
Καινοτομία
και
Νεοφυής
Επιχειρηματικότητα (Διιδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία
με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου)
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
(http://msc.icsd.aegean.gr) έως και την Κυριακή 11
Ιουλίου
2021.
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την
ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.icsd.aegean.gr/ ή
να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στα
τηλέφωνα 2273082210/ 2273082054 (09.00 – 15.00) ή
στο email dmicsd@aegean.gr.

Ζήτηση Συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρία Aalim Agro Pvt Ltd Co. από την Ινδία
(ιστότοπος: www.aalimagro.com, Managing Director:
Mozamil Ali, τηλ/WhatsApp: +91 8019337364, email:
sales@aalimagro.com ) που δραστηριοποιείται στον
τομέα της κατασκευής και εξαγωγής μεταποιημένων
φρούτων
και
λαχανικών,
μπαχαρικών
και
αφυδατωμένων προϊόντων με σχετικό της έγγραφο
προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία
με ελληνικές επιχειρήσεις.

LIVESTREAM: Οι Δήμοι σε θέσεις ευθύνης

Επιχειρηματική αποστολή με γερμανικές εταιρείες

Οι δήμοι στην Ελλάδα και στη Γερμανία δεν διαφοροποιούνται μόνο στις
δομές και στην ανάληψη των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους,
αλλά επιπλέον και όσον αφορά τον τρόπο και την προέλευση της
χρηματοδότησής τους. Ενώ οι γερμανικοί δήμοι αντλούν σε μεγάλο
βαθμό τα έσοδά τους από τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη,
τα οποία εξαρτώνται και από τον αριθμό των επιχειρήσεων στον
εκάστοτε δήμο, οι δήμοι στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται μέσω της
κατανομής κρατικών πόρων για την εκτέλεση δημοτικών έργων και
εργασιών. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση και το Ίδρυμα Hanns-Seidel
θέλουν να εξετάσουν και με επιστημονική υποστήριξη να αναλύσουν τα
διαφορετικά συστήματα καθώς και να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα τους. Στόχος είναι, να αναδειχθούν μεταξύ των
υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, ιδέες και περιθώρια δράσης για τη
δημιουργία υπεραξίας σε τοπικό επίπεδο. Ποια είναι η συνεισφορά των
σύγχρονων τοπικών αρχών στην τοπική οικονομική ανάπτυξη; Πώς
μπορούν οι δήμοι να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο για μια πιο
αποτελεσματική προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και
αναπτυξιακών δυνατοτήτων του δήμου τους; Θα χαρούμε να σας
καλωσορίσουμε από κοινού στη διαδικτυακή εκδήλωσή μας!
LIVESTREAM: Οι Δήμοι σε θέσεις ευθύνης , 20.05.2021, 17:00 - 18:30
μ.μ. (Ώρα Ελλάδος).
Online Ελεύθερη παρακολούθηση ΕΔΩ !
https://www.youtube.com/watch?v=nGc-4qG1zO0 . Για περισσότερες
πληροφορίες
κάντε
κλικ
εδώ!
https://www.grde.eu/eventlocaleconomyGR .

Το Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο,
διοργανώνουν, διαδικτυακά, 1-2 Ιουνίου 2021,
επιχειρηματική αποστολή με γερμανικές εταιρείες που
θα έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες ελληνικές,
πλοιοκτήτες και ναυπηγεία, ώστε να εξεταστούν οι
δυνατότητες εφαρμογής και οι προοπτικές χρήσης
νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα.
http://www.pcci.gr/evep/articles/article.jsp?context=103
&categoryid=20955&articleid=46781
.
(ΠΗΓΗ:
Newsletter Ε.Β.Ε.Π. 14.05.2021).

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Οικονομική Ανασυγκρότηση και
Ανάπτυξη μετά την Πανδημία: Το Στοίχημα της Ανασύνταξης των
Εθνικών Παραγωγικών Δυνάμεων»
Την Παρασκευή 21 Μαΐου στις 18:00, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
και η Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης διοργανώνουν διαδικτυακή
εκδήλωση με θέμα: «Οικονομική Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη μετά την
Πανδημία: Το Στοίχημα της Ανασύνταξης των Εθνικών Παραγωγικών
Δυνάμεων». Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εισηγήσεις θα
πραγματοποιήσουν οι:
•
Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου
•
Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος
•
Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών
Βιομηχανιών
•
Γιώργος Χατζηνικολάου, Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών
Περισσότερες
πληροφορίες
για
την
εκδήλωση
εδώ
https://econ.duth.gr/2021/05/13/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b
a%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%c
e%b1%ce%ba%ce%ae%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5/ .

Διεθνείς Διαγωνισμοί
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με προκηρύξεις
κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία – Τεύχος Μαΐου 2021. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την

ιστοσελίδα

του

Γραφείου

ΟΕΥ

της

Ελλάδας

στη

Σόφια

(www.agora.mfa.gr ), email: econom-sofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9505375
και την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

Δήλωση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.
Άδωνι Γεωργιάδη για το χρονοδιάγραμμα
επανεκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων
Δελτίο Τύπου 13.05.2021: Δήλωση του Υπουργού
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για το
χρονοδιάγραμμα
επανεκκίνησης
οικονομικών
δραστηριοτήτων:
«Όπως είχα δεσμευθεί από την περασμένη εβδομάδα,
ανακοινώνουμε έναν πλήρη πίνακα ενάρξεως των
δραστηριοτήτων που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη
λειτουργία τους, ώστε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν το
χρονοδιάγραμμα
και
τη
δυνατότητα
να
προσαρμοστούν και να ξεκινήσουν όπως πρέπει».
Ειδικότερα:
14 Μαΐου
➢ Καζίνο / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.
➢ Γραφεία συνοικεσίων / Σύμφωνα με το υγειονομικό
πρωτόκολλο των υπηρεσιών δραματολογίας (1/25μάσκα- απόσταση 2 μέτρα- αποφυγή σωματικής
επαφής- καθορισμένο ραντεβού- self test
24 Μαΐου
➢ ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό
πρωτόκολλο
31 Μαΐου
➢ Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό
πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self
tests/ εργαζόμενους
➢ Υπηρεσίες ευεξίας / Σύμφωνα με τους κανόνες
λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής
➢ Catering, χώροι δεξιώσεων κλπ / Σεεξωτερικούς
χώρους σύμφωνα με τους κανόνεςλειτουργίας της
εστίασης
7 Ιουνίου
➢ Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα με το υγειονομικό
πρωτόκολλο του 2020
Όταν το 50% του ενηλίκου πληθυσμού είναι
εμβολιασμένο
➢ Εστίαση / Λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους με
κάλυψη του 70 % της δυναμικότητας
➢ Λούνα παρκ– εμποροπανηγύρεις κλπ / Λειτουργία
με το υγειονομικό πρωτόκολλο του υπαίθριου
εμπορίου
➢ Παιδότοποι /Λειτουργία με το υγειονομικό
πρωτόκολλο
1η Σεπτεμβρίου
➢ Εμπορικές Εκθέσεις /Σύμφωνα με το υγειονομικό
πρωτόκολλο

.

υπανεπ-χρονοδιάγγραμμα για την επανεκκίνηση
οικονομικών δραστηριοτήτων 5ος-9ος 2021 (γγεκπκ)
(final).1

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών - Η ηλεκτροκίνηση στην αυτοκινητοβιομηχανία απειλεί 100.000 θέσεις εργασίας».
- «Αύξηση 2,5% για την γερμανική βιομηχανική παραγωγή - Χωρίς πρώτες ύλες πολλές γερμανικές επιχειρήσεις»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του0 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 .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα Απρίλιο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα, απέστειλε μηνιαία επισκόπηση
οικονομικών εξελίξεων Σαουδικής Αραβίας, Απρίλιος 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας
στην Τζέντα, e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr , Τηλ. +966 126690824 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο –
Απρίλιος 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- Ετήσια έκθεση γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 2020 για την οικονομία της Ισπανίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών
σχέσεων Ελλάδας – Ισπανίας.
- Έναρξη εργασιών για τον ισπανικό όμιλο Santander στην Ελλάδα
- Η είσοδος της INDITEX στην αγορά καλλυντικών
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 .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε, δελτίο τρεχουσών
προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.21/2021 από 11 Μαΐου τ.έ. Σημειώνεται ότι, το εν λόγω
δελτίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS__May__2021%20mk.pdf .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγγραφο με θέμα «Δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Απρίλιος 2021» .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
«Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον μεταποιητικό τομέα παγκοσμίου κύρους (World Class Manufacturing training
programme)». Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation),
θα πραγματοποιήσει στις 15-19 Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον μεταποιητικό τομέα παγκοσμίου
κύρους (World Class Manufacturing training programme). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως και 10 Ιουνίου 2021, στον
ιστότοπο : https://www.eu-japan.eu/wcm-november-2021-application-form .Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τα
κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων και το πρόγραμμα θα βρείτε στον ιστότοπο: https://www.eu-japan.eu/events/world-classmanufacturing-mission-I
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), Τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, FAX: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματικά Νέα
ΙΡΑΚ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Ερμπίλ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαγδάτη, απέστειλε έγγραφο με
θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε ανάληψη
κατασκευής 9 φραγμάτων και 2 έργων άρδευσης στο Κουρδικό Ιράκ, από το Υπουργείο Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων».
Επισυνάπτονται: Strategic dams Invitation letter.pdf και Strategic dams in KRG.jpeg.
Ζητείται απο τους ενδιαφερομένους να
επικοινωνήσουν αρχικά στο : e-mail : relations@krg-moawr.org και relations@dfr.gov.krd , εντός δύο (2) εβδομάδων ( έναρξη απο
11.05.2021), και θα λάβουν λεπτομερή ενημέρωση για την προετοιμασία του φακέλλου με τις τεχνικές και οικονομικές προυποθέσεις
συμμετοχής στην διαδικασία ανάληψης των υπό κατασκευή έργων.
Directorate of International Relations
Kurdistan Regional Government of Iraq | Department of Foreign Relations (DFR)
Phone: +964-66-256-5001/2, Mobile: +964-750-446-6602 / +964-771-748-8200, Web: dfr.gov.krd, Email: relations@dfr.gov.krd ,
Address: 60 Meter Street , opposite to Kurdistan Parliament Building, Erbil, Kurdistan Region – 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.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο Απριλίου
2021, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το οποίο περιλαμβάνει
ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Οικονομικό Επιχειρηματικό Φόρουμ & Β2Β συναντήσεις στο Βλαντικαυκάζ (Νότια Ρωσία), 18 Ιουνίου 2021
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ,
μας ενημερώνει ότι το διάστημα από 17 έως 20 Ιουνίου 2021 στην πόλη Βλαντικαυκάζ της Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας-Αλάνια
(νότια Ρωσία) για δεύτερη φορά (το 2019 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά) διοργανώνονται «Ημέρες Ελληνικού Πολιτισμού»
στην Δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας-Αλάνια, με αφορμή το Αφιερωματικό Έτος Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας. Μεταξύ άλλων
εκδηλώσεων στις 18 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί Επιχειρηματικό Οικονομικό Φόρουμ «Ελλάδα-Κύπρος-Οσετία», το οποίο θα
περιλαμβάνει έκθεση-παρουσίαση προϊόντων και Β2Β συναντήσεις ελληνικών και τοπικών επιχειρήσεων. Ο διοργανωτής των
εκδηλώσεων ο τοπικός Σύλλογος Ελλήνων «Προμηθέας» προσκαλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις και εταιρείες που
απασχολούνται στον τομέα των κατασκευών, της παραγωγής δομικών υλικών και άλλων εμπορευμάτων, αγροπαραγωγούς,
εκπροσώπους ελαφριάς βιομηχανίας και κατασκευαστές σουβενίρ, καθώς επίσης και επιχειρήσεις παραγωγής ποτών και
αναψυκτικών (ούζο, κρασί, χυμοί κ.α.) και τουριστικές εταιρείες να συμμετάσχουν στις εργασίες του.
Η Ρωσική πλευρά αναλαμβάνει:
1.
Μετακινήσεις από/προς αεροδρόμια του Βλαντικαυκάζ και Μινεράλνιε Βόντι
2.
Διαμονή στο ξενοδοχείο (3 ημέρες)
3.
Διατροφή (τρεις φορές την ημέρα, 3 ημέρες)
4.
Μετακινήσεις (3 ημέρες)
5.
Μεταφραστές (3 ημέρες)
Οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Φόρουμ και στις Β2Β συναντήσεις παρακαλούνται: όπως
γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση aadonis@mail.ru , (τηλ. επικοινωνίας +7 9188224095, κ. Γιούριος
Ασλανίδης) καθώς και στο ecocom-moscow@mfa.gr και επιπλέον να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής (εγγράφως), με σύντομες
πληροφορίες για την εταιρεία τους. Τέλος να ενημερώσουν για το πληροφοριακό υλικό που προτίθενται να έχουν: Banner, Stand,
Booklets, Foto και δείγματα εμπορευμάτων.
Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται όπως αποστέλλουν ερωτήσεις ή τις σχετικές πληροφορίες με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και προς το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, (ecocom-moscow@mfa.gr ) προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία
τους με τον διοργανωτή. Δείτε το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο ΟΕΥ Μόσχας ΕΔΩ και το πρόγραμμα των «Ημερών Ελληνικού
Πολιτισμού» ΕΔΩ.

Ψηφιακό εργαστήριο με τίτλο «Διεθνές Branding: Από τη θεωρία στην πράξη»
Ο ΣΕΒ οργανώνει ψηφιακό εργαστήριο με τίτλο «Διεθνές Branding: Από τη θεωρία στην πράξη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρες 15:00-16:30. H εταιρική ταυτότητα είναι αυτό που ξεχωρίζει την επιχείρηση στους πελάτες της.
Μπορεί να είναι μία μόνο λέξη ή μια εικόνα, αλλά δεν είναι ένα απλό θέμα. Η δημιουργία της ταυτότητας μιας εταιρείας είναι μια
δυναμική διαδικασία. Δείχνει ποια είναι η εταιρία, τι θέλει να γίνει, πώς θέλει οι άλλοι να την βλέπουν, τι να περιμένει ο πελάτης. Είναι η
αντίληψη, η εντύπωση που έχουν οι πελάτες για τα προϊόντα / υπηρεσίες που παράγει η εταιρία. Η ταυτότητα μπορεί να μεταφέρεται
από τις εικόνες και το μήνυμα μιας διαφήμισης, τη συσκευασία του προϊόντος που θα κάνει τον καταναλωτή να το επιλέξει, την
υπόσχεση ποιότητας που συνοδεύει το προϊόν, την περιγραφή που θα διαβάσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα ένας υποψήφιος
αγοραστής. Αλλά είναι επίσης τα σχόλια που θα ανταλλάξουν οι πελάτες μεταξύ τους στα social media, στις αξιολογήσεις και στις
προτιμήσεις. Το σεμινάριο αποσκοπεί να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του διεθνούς
εμπορίου, αλλά και να εξελίξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες στο branding. Το εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων όλων
των κλάδων. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου εδώ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0KwUVjs5GEq5mSut69F9992xcHeOnBIizcy2erHQFxUMU9MRUlCVUhNSUFWODlMMlFGUzJPN0wzRC4u , έως την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021. Θα
λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εργαστηρίου μετά την εγγραφή σας.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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19/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΛ. 2313317534

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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"25/5/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ
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28/05/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΓΩΤΩΝ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ
95
ΑΔΤΕ
ΤΗΛ. 2241055610

95 ΑΔΤΕ
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31/05/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ''ΑΝΟΙΚΤΑ
ΑΜΠΟΡΙΟΥ - ΚΑΠΑΝΙ, ΕΣΠΑ, ΤΠ'' ΤΗΛ. 2313318453

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

330

31/05/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ
ΠΓΝΘ
ΑΧΕΠΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΗΛ. 2313327824
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2/6/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΔΡΑΝΩΝ,
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ.22410 45300

ΔΕΥΑΡ
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02/06/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙΩΝ ΤΗΛ. 2413504379

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
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14/06/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΤΗΛ. 2132141216

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΕΝΤΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΤΟΥ

ΓΙΑ
ΓΙΑ
ΓΝΘ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

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.

