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Υποβολή Ενστάσεων στο πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ της ΠΚΜ
Δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη 30-12-2020 οι αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα
για την ένταξη και απόρριψη των αιτήσεων χρηματοδότησης
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
Covid-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” στο πλαίσιο
του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία αποφάσεων 2912-2020/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 30-12-2020). Η
πλήρης εικόνα της Γνωμοδότησης, δηλαδή οι μεταβολές που
πραγματοποιήθηκαν στα στοιχεία της αίτησης σας, βάσει
αξιολόγησης, καθώς και ο/οι λόγος/λόγοι απόρριψης για όσες
αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν μη επιχορηγούμενες, περιγράφονται
αναλυτικά στο έντυπο της γνωμοδοτικής επιτροπής το οποίο
έχει αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis). Στο ΠΣΚΕ
εισέρχεστε με τους κωδικούς σας στο σύστημα (username και
password της Υποβολής) επιλέγετε αριστερά το μενού της
Δράσης και στη συνέχεια την ενέργεια «Υποβολές». Στη
συνέχεια πατάτε πάνω στον κωδικό του έργου σας και κατόπιν
στη δεξιά πλευρά κάτω στις Εκτυπώσεις Αποφάσεων θα βρείτε
το Έντυπο Αξιολόγησης της αίτησής σας από την Γνωμοδοτική
Επιτροπή Αξιολόγησης (Εκτύπωση Γνωμοδοτικής Επιτροπής).
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο
10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, προβλέπεται η
δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω
αποτελεσμάτων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ),
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών,
από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στο δικτυακό τόπο
της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr) , με χρήση του κωδικού σας
και από το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αιτήσεις
Ενστάσεων». Τυχόν υποστηρικτικό υλικό επισυνάπτεται
ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ εντός της ενέργειας. Οι αποφάσεις επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό
τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr) την Τρίτη 5/1/2021.
Συνεπώς η
έναρξη υποβολής των ενστάσεων είναι στις
5/1/2021 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ενστάσεων είναι η 13η Ιανουαρίου του 2021. Δείτε εδώ την
απόφαση των προτάσεων που έχουν απορριφθεί.

Τεύχος No 1

Άνοιξε η πλατφόρμα της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής 5
Δελτίο Τύπου (05.01.2021) :Το Υπουργείο Οικονομικών,
συνεπές με τα χρονοδιαγράμματα που το ίδιο έθεσε,
ενεργοποιεί την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. Από την
Τρίτη 5/1/2021, οι δικαιούχοι του 5ου κύκλου του
επιτυχημένου χρηματοδοτικού σχήματος μπορούν να
υποβάλουν
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
“myBusinessSupport”
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport)
της ΑΑΔΕ
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της
ενίσχυσης. Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης
χρηματοδοτικής ενίσχυσης προβλέπεται να ανέλθει στα
1,5 δισ. ευρώ. Έτσι, η συνολική απευθείας στήριξη του
Κράτους προς τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και
μικρομεσαίες, μέσω των πέντε κύκλων της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, θα φθάσει τα 7 δισ. ευρώ. Οι κατηγορίες
των δικαιούχων ορίζονται στην Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(ΓΔΟΥ 1/4-1-2021), η οποία δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 7/Β/4-1-2021),
σχετικά με τη «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορονοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως
και Δεκέμβριο 2020». Υπενθυμίζεται ότι στην
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, όπως και στον
προηγούμενο κύκλο, το 50% της ενίσχυσης είναι μη
επιστρεπτέο. Προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου
επιπέδου απασχόλησης έως και την 30ή/6/2021. Οι
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τον 5ο
κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
“myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport)
έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021. Με επόμενη
Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί μετά την
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων, θα
προσδιοριστούν ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της
ενίσχυσης και άλλα σχετικά ζητήματα.

Παράταση Έναρξης Ισχύος του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας»
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών με έγγραφό της μας ενημερώνει ότι , η έναρξη
εφαρμογής του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (ν.4738/2020) παρατάθηκε ως εξής:
α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ: παρατείνεται για 5 μήνες η διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η.6.2021.
β. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και
κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ: παρατείνεται για 2 μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με
έναρξη ισχύος την 1η.3.2021. Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ 256/Ά/23-12-2020 (ν.4764/2020).
Κοινή Διαδικτυακή Ημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 9/1 ώρα 10:00πμ
Κοινή Διαδικτυακή Ημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου με θέμα : «Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
SARS – COV-2: Προοπτική κι ελπίδα» . Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021 ώρα 10.00πμ – 12.30μμ . Για το Πρόγραμμα της Ημερίδας
πατήστε εδώ : https://www.isathens.gr/images/PDFs/koini_diadiktiaki_imerida_9-1-21.pdf . Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα
πατήστε εδώ: https://isaevent.liveon.tech/stages .

Οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική
εντολή έως τις 11/1/2021 δεν θα καταβάλουν ενοίκιο
τον μήνα Ιανουάριο

Χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας
υλοποίησης για ενταγμένα έργα 5 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ
λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών

Δελτίο Τύπου (04.01.2021) Υπουργείο Οικονομικών: Για
το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές,
τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία
και τις επιχειρήσεις που κατά την ερχόμενη εβδομάδα
παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, αναστέλλεται
πλήρως η καταβολή του ενοικίου για τον μήνα
Ιανουάριο.Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου
μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί
στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έτσι
ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που
έχουν σήμερα. Με αυτό τον τρόπο, επιμερίζεται το
κόστος του ενοικίου κατά 80% στο Κράτος και κατά 20%
στον εκμισθωτή. Συνεπώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το
ακίνητο δεν θα πληρώσει ενοίκιο τον Ιανουάριο.
Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν
ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους
ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα
Ιανουάριο. Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που
παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή μέχρι τις 11
Ιανουαρίου. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του
λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης,
ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων
ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα,
τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις
των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια
και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με
κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις
του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και
τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς
πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των
μετακινήσεων από νομό σε νομό. Επιπροσθέτως, οι
επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή
κατά την περίοδο των εορτών, όπως και οι επιχειρήσεις
που θα είναι κλειστές με κρατική εντολή την ερχόμενη
εβδομάδα, αλλά και οι επιχειρήσεις των κλάδων του
τουρισμού και των μεταφορών, θα έχουν κατά τον μήνα
Φεβρουάριο έκπτωση ενοικίου 80%, όπως έχει ήδη
εξαγγελθεί, με επιμερισμό του κόστους του ενοικίου κατά
60% στο Κράτος, 20% στις επιχειρήσεις-ενοικιαστές και
20% στους εκμισθωτές. Ενώ, για τα νομικά πρόσωπα
που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα
αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 40% του μηνιαίου
μισθώματος για τον μήνα Φεβρουάριο.

Δημοσιεύθηκαν Αποφάσεις χορήγησης οριζόντιας παράτασης
της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα πέντε
(5) Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των έκτακτων υγειονομικών
συνθηκών. Με
τις Αποφάσεις δίνεται η δυνατότητα
ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων έως και 6 μήνες μετά την
οριζόμενη ημερομηνία λήξης και όχι αργότερα από την
31/12/2023.Όσοι κάνουν χρήση της ευεργετικής προθεσμίας
παράτασης υποχρεούνται το αργότερο με την υποβολή του
αιτήματος τελικής επαλήθευσης να υποβάλουν αίτημα
τροποποίησης με καταλλήλως διαμορφωμένο το τεχνικό
παράρτημα των έργων τους και αντίστοιχα, αν απαιτείται με βάση
την πορεία υλοποίησης των έργων τους, να παρατείνουν
ανάλογα τις τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής που
έχουν καταθέσει στη ΓΓΕΤ. Οι συγκεκριμένες Αποφάσεις δεν
εφαρμόζονται α) στα έργα για τα οποία έχουν υποβληθεί τελικά
αιτήματα επαλήθευσης, β) σε όσα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί
και δεν έχουν ζητήσει εμπρόθεσμα χρονική παράταση γ) σε όσα
έργα έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Ανάκλησης χρηματοδότησης.
Δείτε τις σχετικές Αποφάσεις για κάθε Δράση:
Διμερής
Ε&Τ
Συνεργασία
Ελλάδας
–
Ρωσίας,
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201228_parat_ul_ellrws.pdf .
"ERA-NETS 2018" - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη
Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε
κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών
Δικτύων
ERA-NETS,
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201228_parat_ul%20
ERANETS%202018.pdf .
Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ,
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201228_parat_ylop_e
ll-isr.pdf .
Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας,
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201228_parat__ylop_
_ell__germ.pdf .
Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών
φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις
Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS,
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201228_PARAT_YLO
P_ERANETS%202016.pdf .

3,73 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί τους τελευταίους 18
μήνες από το ΕΠΑνΕΚ προς τις ελληνικές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων το ΕΠΑνΕΚ έχει καλύψει το 81,3% των
διαθέσιμων πόρων μέχρι και τις 29/12/2020 και τρία χρόνια
πριν την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Η συνδρομή του
Προγράμματος κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στο σύνολο
των Ευρωπαϊκών Κρατών σε απορρόφηση πόρων από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ειδικότερα το τελευταίο 18μηνο έχουν διατεθεί πάνω από
3,73 δισ. ευρώ με κύρια κατεύθυνση την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας. Δείτε το Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον σύνδεσμο:
http://www.mindev.gov.gr/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%
89%cf%83%ce%b7%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf
%cf%8d%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%b
e%ce%b7%cf%82%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%8
3%ce%b5-6/ .

Ρευστότητα 8,6 ΔΙΣ. Ευρώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα στην αγορά
Ρευστότητα ύψους 8,6 δισ. ευρώ κυρίως σε μικρομεσαίες αλλά
και σε μεγάλες επιχειρήσεις έχει διοχετεύσει μέσω των
τραπεζών από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης (Απρίλιος
2020 έως σήμερα), η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)
https://hdb.gr/ , μοχλεύοντας 2,78 δισ. ευρώ από κοινοτικούς και
εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
(http://www.mindev.gov.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7
%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%c
e%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf/)
,
έως
σήμερα, έχουν διοχετευθεί: 2 δισ. ευρώ σε 17.804 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Αναμένεται η εκταμίευση
επιπλέον 600 εκατ. ευρώ, με τους τελικούς δικαιούχους να
ξεπερνούν τις 20.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 4,6 δισ. ευρώ
σε 521 μεγάλες (Μέσος όρος δανείου: 4,2 εκατ. ευρώ) και 9.620
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μέσος όρος δανείου: 255.000 ευρώ)
μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID-19.

Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού
Χώρου» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, υπέγραψε την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου, Υπουργική Απόφαση για
τη νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών
σωμάτων εξωτερικού χώρου.
Η Δράση προβλέπει την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά
μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ). Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά
χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, που
δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ΚΑΔ:
•
56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της
υποκατηγορίας 56.10),
•
56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20),
•
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30).
Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή καλύπτεται από τη σχετική πρόσκληση η προμήθεια θερμαντικών
σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία αγοράς.
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες για την αγορά θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου
(π.χ. υγραερίου, ηλεκτρικών, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου κ.ά.), αυτόνομων ή μέρους κινητού εξοπλισμού, τα
οποία ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.
Διευκρινίζεται ότι η επιχορήγηση σε κάθε κατάστημα εστίασης υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων νόμιμα
αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου, των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ),
καθώς και των εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
τετραγωνικών μέτρων δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον
αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και από εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί
μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).
Ως ημερομηνία έναρξης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έχει ορισθεί η 4η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 και λήξης η
4η Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00, στον διαδικτυακό τόπο https://heating-devices.mindev.gov.gr . Ήδη έχει ξεκινήσει η υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις εστίασης.
Υπογραμμίζεται ότι, πριν από την υποβολή της αίτησης, ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια
και την αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της
επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ.
Το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση, στο πλαίσιο της δράσης, είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε
παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε
σύντομο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης, που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο
«ενιαίας επιχείρησης») από τη συγκεκριμένη δράση, αθροιζόμενο μαζί με κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει την
τελευταία τριετία (υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση), δεν δύναται να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ (κανονισμός de minimis).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ, τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της αίτησης
χρηματοδότησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω σελίδες:
•
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs
•
https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=684&t=Perigrafi-Drasis
•
https://www.espa.gr
Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της Αναλυτικής
Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να απευθύνονται :
α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail: thesssoma@e-kepa.gr , info@e-kepa.gr ).
β) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 ,
anko@anko.gr , για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και
γ) στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr
(πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση : https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) .

Προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας
Covid-19»
Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19»
συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, έχει στόχο την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των
εξόδων τους. Επιδοτούνται αιτήσεις από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Δικαιούχοι της Δράσης είναι ΜμΕ Επιχειρήσεις,
εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Θα ανακοινωθεί εντός του Ιανουαρίου 2021. Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής
Υποβολής: Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/06/2021.
Ηλεκτρονική Υποβολή: Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους. Δείτε την Προδημοσίευση της Δράσης εδώ.

Πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το Πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ» για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

Παρατάσεις προθεσμιών λόγω πανδημίας

Δελτίο Τύπου (08.01.2021): Το Υπουργείο Οικονομικών
πραγματοποίησε, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, τη δεύτερη φάση
πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ». Πληρωμές που ανέρχονται συνολικά στα 13,3
εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 57.205 δανείων
και 38.054 δικαιούχων. Έτσι, συνυπολογίζοντας και την πρώτη
φάση, που ολοκληρώθηκε τον μήνα Νοέμβριο του 2020, το
συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί,
μέχρι σήμερα, στους δικαιούχους του προγράμματος
«ΓΕΦΥΡΑ» ανέρχεται στα 23,2 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι είναι
δανειολήπτες οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές
επιπτώσεις
της
πανδημίας
του
κορονοϊού,
έχουν
εξυπηρετούμενο
ή
ρυθμισμένο
δάνειο
με
προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία και δεν βρίσκονται σε
καθεστώς αναστολής πληρωμής. Οι δανειολήπτες που έχουν
κάνει χρήση της δυνατότητας αναστολής, θα επωφεληθούν
από την κρατική επιδότηση μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος της
αναστολής. Η κρατική επιδότηση καλύπτει τη μηνιαία δόση των
δανείων τους σε ποσοστό έως 90%, για χρονικό διάστημα 9
μηνών, με τους δικαιούχους να καλούνται, πλέον, να
πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του δανείου που τους
αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα.
Θα ακολουθήσει και νέα φάση πληρωμών της επιδότησης,
αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η επεξεργασία πρόσθετου
αριθμού αιτήσεων, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων
ξεπέρασε τις 160.000 μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές της
κρατικής επιδότησης και την πορεία της αίτησής τους, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους
του
Υπουργείου
Οικονομικών
(http://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/) . Επισημαίνεται ότι οι
δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο,
καταγγελμένο ή μη, θα πρέπει άμεσα να έρθουν σε επαφή με
την τράπεζά τους, ή την εταιρεία διαχείρισης δανείων
αντίστοιχα, ώστε να ρυθμίσουν το δάνειό τους. Αφού
συμφωνηθεί η ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και
με μακροχρόνιο χαρακτήρα, εν συνεχεία θα δρομολογηθεί η
καταβολή της κρατικής επιδότησης. Η υλοποίηση του
προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» αποτελεί ακόμα μία έμπρακτη
απόδειξη της προσήλωσης της Κυβέρνησης στην εφαρμογή
πολιτικών με οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική
δικαιοσύνη.

Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(31.12.2020): Με Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου
Πιτσιλή προβλέπονται οι ακόλουθες παρατάσεις:
1. Παρατείνεται, έως την 26η Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία
υποβολής των παρακάτω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την
31η Δεκεμβρίου 2020:
•Τροποποιητικές δηλώσεις για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων,
που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα
εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2020.
•Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση θανάτου του
φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι
κληρονόμοι του.
•Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα
μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή
εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του
γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα
δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή.
•Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που
υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά
μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά
επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από
απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2020.
•Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού
ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., από τον φορέα που έχει
την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον
η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός
του 2020.
Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ:
με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή
υπηρεσία ταχυμεταφοράς) :
2. Παρατείνεται έως την 29η Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία για
την διόρθωση λαθών ή παραλείψεων της «Δήλωσης Covid» ή
και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας», που αφορούν στους μήνες Μάρτιο έως
και Αύγουστο 2020, για τους εκμισθωτές ακινήτων που έχουν
λάβει σχετική ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση.
3. Παρατείνεται έως την 26η Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία
υποβολής δηλώσεων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ: Από 1.4.2021 η έναρξη
της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην
πλατφόρμα myDATA

Διαβούλευση για το σχέδιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ 2021-2027)

Δελτίο Τύπου (31.12.2020) Υπουργείου Οικονομικών: Με
τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή,
μετατίθεται για την 1/4/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής
ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών
Βιβλίων-myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά
που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Κατόπιν
αιτημάτων φορέων της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τα
γενικότερα προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19,
κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί το 1ο τρίμηνο του 2021 ως
επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης και προσαρμογής των
επιχειρήσεων στη λειτουργία του myDATA. Διευκρινίζεται ότι τα
παραστατικά που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο
του 2021, θα πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα
του myDATA, με διαφορετική προθεσμία και συγκεκριμένα όχι
αργότερα από την 31/10/2021, ώστε να διαμορφωθεί η
ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης στα ηλεκτρονικά
βιβλία για το 2021.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης του
νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα
– Καινοτομία 2021-2027» η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δημοσίευσε το
Concept Paper του Προγράμματος, το οποίο αποτελεί το πρώτο
συνοπτικό κείμενο διαβούλευσής του. Το Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ) σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του
ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς,
ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη
μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται
από την Οικονομία της Γνώσης. Σημαντικός παράγοντας
επιτυχίας του σχεδιασμού του Προγράμματος, είναι η ουσιαστική
συμμετοχή στην διαδικασία σχεδιασμού, των φορέων,
προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στο πλαίσιο
αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να συμπληρώσουν το
ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν συμπληρωμένο έως την
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
a1.epanek@mou.gr
και gbouris@mou.gr . Διαβάστε
περισσότερα
εδώ:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/events.asp?cs=24 .

Νέα
παράταση
της
καταληκτικής
ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αποβλήτων» έως τις 29/01/2021

ΟΑΕΔ - Δελτίο Τύπου (04/01/2021): Ρεκόρ δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας μέσω των προγραμμάτων
απασχόλησης του ΟΑΕΔ στο 4ο τρίμηνο του 2020, με
αύξηση 205% σε ετήσια βάση

Δημοσιεύθηκε νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων
Διαχείρισης
Αποβλήτων»
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=66&c
s=) , η οποία θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και
ώρα 17:00 αντί για την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
17:00. Η Δράση έχει ως κύριο στόχο την περιφερειακή
ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών
αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από
επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο
παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες,
υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την
αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Στη Δράση συμμετέχουν
Υφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με ποσοστό επιδότησης από 20% έως 55%
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία
περιφερειών και την κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των
επενδυτικών σχεδίων. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δείτε την 5η
τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Συνολικά 12.700 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά
το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 μέσω των νέων και
βελτιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
σημειώνοντας αύξηση κατά:
• 55% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2020
• 205% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019 και
• 213% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2018.
Παρά το lockdown και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην
αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων
επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταγράφει
αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τα παρακάτω 7 ανοικτά προγράμματα με
συνολικά 38.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, με
ποσοστά επιχορήγησης 60-100% του μισθού και των
ασφαλιστικών εισφορών:
1. Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά
Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας
12 μηνών με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830€ για
επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το
επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης
στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο
80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους έως τα 830€ μηνιαία.
2. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων
55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ,
δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των
Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με
δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα
750€ μηνιαία.
3. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών με
8.000 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα
750€ μηνιαία.
4. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων
έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις εργασίας σε
κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης, διάρκειας 15 μηνών.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα
800€ μηνιαία.
5. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 2229 ετών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10
μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα
750€ μηνιαία.
6. Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας
Ανέργων 18-30 ετών με 3.000 νέες θέσεις εργασίας
στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
διάρκειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία
αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού
(με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).
7. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς
Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας,
διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για
επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90%
του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους έως τα 800€ μηνιαία.
Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω προγράμματα, έχουν
απλουστευτεί
οι
προϋποθέσεις
συμμετοχής,
έχουν
επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής
και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος της
επιχορήγησης. Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα
δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον
ιδιωτικό τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/anoikta-programmata

ΟΑΕΔ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (04/01/2021): Παράταση μέχρι το
τέλος Μαρτίου για τη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων
εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του πρώην ΟΕΚ
Παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, η προθεσμία
υποβολής
ηλεκτρονικών
αιτήσεων
για
τη
ρύθμιση
αποπληρωμής
οφειλών που
προέρχονται
από την
παραχώρηση κατοικίας σε οικισμούς του τέως Οργανισμού
Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΕΚ), ύστερα από τις με αριθμ. 5466 και
5573/87/26-11-2019 και 5066/106/29-9-2020 αποφάσεις του
Δ.Σ. ΟΑΕΔ.
Κατόπιν της δημοσίευσης της αρ. 57454/4982/17.12.2020
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 5816./30.12.2020), από
σήμερα επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων
των οικιστών για ρύθμιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/-/nea-elektronike-platphorma-gia-terythmise-opheilon-dikaiouchon-ergatikes-katoikias-stousoikismous-tou-t-oekΣυγκεκριμένα, στην αρχική σελίδα του ιστότοπου του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr
στο
πεδίο
«Κοινωνική
Πολιτική»
οι
ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών
δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ»,
στη συνέχεια επιλέγουν «Σύνδεση στη νέα εφαρμογή» και
εισέρχονται στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης
ΤaxisNet και ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά
στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις
ρυθμίσεις».
Η παράταση της προθεσμίας, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2019, έχει ως στόχο οι δικαιούχοι οικιστές του τ.ΟΕΚ να
ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των
οφειλών τους και να εξασφαλίσουν τη νέα ενιαία, ανά την
επικράτεια, τιμή μονάδας παραχώρησης των εργατικών
κατοικιών (304,41 ευρώ ανά τμ). Επιπλέον, η νέα ΚΥΑ
προβλέπει:
- Έκπτωση 50% για τους πολύτεκνους δικαιούχους, επί της
τιμής παραχώρησης της κατοικίας, με δικαίωμα - για τους ήδη
υπαχθέντες στη ρύθμιση - υποβολής συμπληρωματικής
αίτησης για επανυπολογισμό της τιμής,
- Ένταξη στις ρυθμίσεις δικαιούχων που έχουν καταθέσει αίτημα
του άρ.4 του Ν.3869/2010,
- Αποσαφήνιση του όρου «ιδιοκατοίκηση», μοναδική
προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις, με δυνατότητα υπαγωγής
σε αυτές, κατ’ εξαίρεση, σε μη ιδιοκατοικούντες δικαιούχους,
εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της
παραχωρηθείσας κατοικίας.

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου,
απέστειλε Έρευνα Αγοράς για τους τομείς των χημικών προϊόντων,
τροφίμων, καλλυντικών και αγροχημικών προϊόντων των χωρών της
περιοχής Ασίας-Ειρηνικού και ειδικότερα της Κίνας. Σημειώνεται ότι η
εν λόγω έρευνα προέρχεται από το portal "Chemlinked"
(https://www.chemlinked.com/) που δημιουργήθηκε από τον κινεζικό
Όμιλο Συμβούλων "REACH24H", ο οποίος, πλην της Ηπειρωτικής
Κίνας, διατηρεί αντιπροσωπείες στην Ταϊβάν, τη Νότιο Κορέα, το
Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. ενώ, παράλληλα, συνεργάζεται με
εμπειρογνώμονες της Ιαπωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Νοτίου Αμερικής. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του εν λόγω portal
υπερβαίνουν τους 40.000 και περιλαμβάνουν παραγωγούς,
εξαγωγείς, εισαγωγείς, διανομείς, ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής,
Διευθυντές, R&D και Διασφάλισης Ποιότητας, κρατικούς
υπαλλήλους, ερευνητές κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766,
φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας, Δεκέμβριος 2020.
Το δελτίο αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη ΑΓΟΡΑ,
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73401 .
- Κείμενο με θέμα : Η Τάση σε εξαγορές και
συγχωνεύσεις στην Ισπανική Επιχειρηματική Κοινότητα
(07/01/2021). Το εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη
διαδικτυακή πύλη Αgora , www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/73424 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Μαδρίτη
(http://www.agora.mfa.gr/) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr .

ΑΛΒΑΝΙΑ

Specialist Awards - Τα βραβεία ποιότητας των
ελληνικών προϊόντων

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου
2020, 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 .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα
Δεκέμβριο 2020. το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή
πύλη «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844
)
.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 .
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο οικονομικών
και επιχειρηματικών ειδήσεων Ολλανδίας, Δεκέμβριος 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε
- Δελτία Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την
Ρουμανία μηνός Δεκεμβρίου 2020.
- Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη
Μολδαβία μηνός Δεκεμβρίου 2020
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104),
e-mail:
ecocombucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Τα Specialist Awards της Gourmet Exhibition, είναι ένας
διαγωνισμός ποιότητας των ελληνικών τυποποιημένων
προϊόντων, που διεξάγεται στην Ελλάδα.
Ένα μεγάλο δίκτυο έμπειρων κι εξειδικευμένων
γευσιγνωστών & επαγγελματιών, που προέρχονται από
πολλαπλά πεδία δράσης, απαρτίζει το πάνελ των
κριτών. Κυρίαρχος στόχος των Specialist Awards,
αποτελεί η ανάδειξη των εκλεκτότερων ελληνικών
προϊόντων και του ελληνικού brand name. Κορυφαία
ελληνικά προϊόντα διαγωνίζονται, για μια θέση, στα
ράφια του κόσμου μέσα από ένα σύγχρονο, αξιόπιστο
και ακέραιο θεσμό βραβείων.
O θεσμός των Specialist Awards, φροντίζει να αναδείξει
το προϊόν σας & να φέρει στο φως τη δυναμική του.
Αυξάνονται οι πωλήσεις του προϊόντος σας, ενισχύεται
η δημοτικότητα & η προβολή τους, διευρύνεται το δίκτυο
επαφών επαγγελματιών & κοινού, που γνωρίζει το
προϊόν σας. Με τη σφραγίδα του βραβείου Specialist
Awards της Gourmet Exhibition το προϊόν σας ξεχωρίζει
στο ράφι.
Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής (έως τον
Φεβρουάριο 2021) επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
www.gourmetexhibition.com . Επικοινωνία: email:
info@gourmetexhibition.com , τηλ. : +306989511317 ,
+30 2313 030286 .

Πρόσκληση για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε διαδικτυακά
εργαστήρια για την έμφυλη βία την εποχή της
πανδημίας
Η ΧΕΝ Ελλάδος προσκαλεί φοιτήτριες και γυναίκες
επαγγελματίες από το χώρο των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστημών, από τον ευρύτερο χώρο της
υγείας και της νομικής επιστήμης να συμμετέχουν
δωρεάν στη δράση της "Φως...στη σκιά" - Έμφυλη βια
στην εποχή του Covid-19 Από τη συμμετοχή αυτή θα
αποκομίσουν περαιτέρω
ενημέρωση αναφορικά με
επίκαιρα θέματα έμφυλης βίας και της πανδημίας, θα
ενδυναμωθούν οι ίδιες αλλά και θα βοηθήσουν, γυναίκες
με τις οποίες συναντιούνται στον επαγγελματικό τους
χώρο. Γιατί η γνώση είναι δύναμη και η δύναμη της
γνώσης πολλαπλασιάζεται όταν μοιράζεται.
Για τη συμμετοχή στη δράση θα δοθεί βεβαίωση
παρακολούθησης.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.xen.gr/workshop-fos-sti-skia/ .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

1

11/01/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΤΗΛ.2105531588

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

8

19/1/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ.26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

3

22/01/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΒΟΗΘΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

4

27/01/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

2

05/02/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313323119

7

05/02/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛ.2103483161

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΦΑΝΕΛΩΝ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

5

15/02/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΘΕΜΑ " PROJECT IP OVER RADIO " THΛ. 2103893822
( https://www.ncia.nato.int/ )

ΝΑΤΟ

ΜΕ

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

6

29/03/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ " PROISION OF INFORMATION
EXCHANGE
GATEAWAY
BETWEEN
NATO
SECRET
AND
MISION SECRET" THΛ. 2103893822 ( https://www.ncia.nato.int/ )

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

•
•

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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

