Μάϊος 2021
AADE Live: ΑΦΜ απλά και σε λίγα λεπτά μέσω
τηλεδιάσκεψης
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 21.05.2021: ΑΦΜ ψηφιακά, σε λίγα
λεπτά, μέσω τηλεδιάσκεψης, έχουν πλέον τη δυνατότητα να
αποκτήσουν οι πολίτες, μέσω της υπηρεσίας myAADE Live,
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία
περιλαμβάνει τα εξής απλά βήματα:
·
Είσοδος στην υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης
(myaadelive.gov.gr)
https://myaadelive.gov.gr/dsae2/govdesk/faces/pages/main
menu/init.xhtml;jsessionid=zxmOyAozL92lYhyVyKmxYUrjDmq_nrnpcHQXoTnoP1FhTKINMZr!1833340294?fac
es-redirect=true
·
Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην
ψηφιακή αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και λήψη αριθμού
καταχώρησης
·
Επιλογή της ημέρας και ώρας για ραντεβού με
εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ
·
Σύνδεση μέσω βιντεοκλήσης, όπου - μετά τη
διαδικασία ταυτοποίησης - λαμβάνεται ο ΑΦΜ, ενώ η
σχετική βεβαίωση αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο
Με την εισαγωγή της απόκτησης ΑΦΜ στην υπηρεσία
myAADElive, ολοκληρώνεται η πρώτη διαδικασία του
ελληνικού Δημοσίου για εξ αποστάσεως ταυτοποίηση
πολιτών (digital onboarding). Στην ιδία βιντεοκλήση, ο
πολίτης μπορεί να πάρει και κλειδάριθμο.
Ο φορολογούμενος, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου,
μπορεί πλέον να αποκτήσει ΑΦΜ και Κλειδάριθμο και να
ξεκινήσει να συναλλάσσεται με την ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας
τις ψηφιακές υπηρεσίες της.
Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «Η
ψηφιοποιημένη ΑΑΔΕ προσφέρει ολοένα και περισσότερες
επιλογές συναλλαγών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Ο τελικός στόχος παραμένει πάντα να φτάσουμε στο
σημείο, όπου οι φορολογούμενοι θα πραγματοποιούν το
σύνολο των συναλλαγών τους ψηφιακά, χωρίς να χρειάζεται
να επισκεφτούν κάποια ΔΟΥ. Είμαστε σταθερά
προσηλωμένοι στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας,
προς όφελος τόσο των πολιτών και των επιχειρήσεων, όσο
και της ίδιας της ΑΑΔΕ».
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Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016,
συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατ. €, υπέγραψε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Νίκος Παπαθανάσης
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου
(20.05.2021): Δύο νέες προκηρύξεις υπαγωγής στα καθεστώτα
ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού
προϋπολογισμού 805 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος
Παπαθανάσης. Πρόκειται για τα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική
Επιχειρηματικότητα» (7ος κύκλος) και «Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις» (5ος κύκλος). Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω
καθεστώτα ενίσχυσης είναι η 25η Μαΐου 2021 και η ημερομηνία
λήξης του κύκλου υποβολών η 30η Ιουλίου 2021.
Συγκεκριμένα: Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται
στα 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 120 εκατομμύρια
ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280
εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής.
Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»
Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται
στα 405 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατομμύρια
ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατομμύρια
ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μέσω του Αναπτυξιακού
Νόμου 4399/2016, παρέχουμε 805 εκατομμύρια ευρώ για την
ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα. Η ενδυνάμωση της
επιχειρηματικότητας δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και
αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης».

Σε ΦΕΚ η Απόφαση για αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορονοϊού, για τον μήνα Απρίλιο 2021
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου (19.05.2021): Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση (ΦΕΚ Β'
2025/18.05.2021) σχετικά με την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, που απασχολούν
λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου
εφαρμόστηκαν περιοριστικά και έκτακτα μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2021, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών
φορέων. Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:
-1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.
- 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.
-4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους.
Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση αναλογεί στο ήμισυ
των προαναφερόμενων ποσών. Σημειώνεται ότι η αποζημίωση είναι μη επιστρεπτέα, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ
ισχύει η υποχρέωση των δικαιούχων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Βάσει της απόφασης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να
υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», η οποία
και θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την 1η Ιουνίου 2021. Η συγκεκριμένη απόφαση επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόθεση της
Κυβέρνησης να στηρίξει άμεσα, αποτελεσματικά και με αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον παραγωγικό
ιστό της χώρας καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της πολύμηνης, πρωτοφανούς παγκόσμιας δοκιμασίας.

Αυτόματη πλέον η έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη του e-ΕΦΚΑ από την Υπηρεσία μιας στάσης του Γ.Ε.ΜΗ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου (17.05.2021): «Ακόμη ταχύτερη η σύσταση επιχείρησης – Αυτόματη πλέον η
έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη του e-ΕΦΚΑ από την Υπηρεσία μιας στάσης του Γ.Ε.ΜΗ». Εδώ και ένα μήνα, από τον Απρίλιο
του 2021, η χώρα μας πραγματοποιεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τη σύσταση νέας επιχείρησης χάρη στη διασύνδεση των
Πληροφοριακών Συστημάτων της Υπηρεσίας μιας στάσης με τον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα έως πρότινος, η σύσταση μιας εταιρείας
ολοκληρωνόταν σε ελάχιστο χρόνο λαμβάνοντας αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και ΑΦΜ, όμως ο νόμιμος εκπρόσωπος /ιδρυτής της έπρεπε να
κλείσει ραντεβού, να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να επισκεφθεί ένα από τα φυσικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ
για να εγγραφεί και να λάβει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη, διαδικασία που προκαλούσε σημαντικές καθυστερήσεις, χρονοβόρες
μετακινήσεις και ταλαιπωρία. Μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συστημάτων του e-ΥΜΣ και του e-ΕΦΚΑ, η εγγραφή του
νόμιμου εκπροσώπου/ιδρυτή της εταιρείας στον e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, από περίπου 4 ημέρες που
χρειάζονταν μέχρι πρότινος, καθώς καταργήθηκε η υποχρέωση προσέλευσής του στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ όπως
καταργήθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να προσκομιστούν για την εγγραφή του. Ήδη έχουν διεκπεραιωθεί 1.757
υποθέσεις λήψης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΕΦΚΑ) με τη σύσταση νέων εταιρειών με τρόπο αυτόματο, γρήγορο και ηλεκτρονικό.
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες συλλέγονται και μεταφέρονται στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και από εκεί εκδίδεται
αυτόματα ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη. Ειδικότερα, τα στοιχεία που διαβιβάζονται αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσω της διασύνδεσης
από την Υπηρεσία Μίας Στάσης στον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνουν:
(α) τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας
(β) τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης της εταιρείας και
(γ) τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων ή διαχειριστών ή μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία.
Ο e-ΕΦΚΑ στη συνέχεια επιστρέφει στην Υπηρεσία μιας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ. τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη που έλαβε η εταιρεία
κατά την ηλεκτρονική εγγραφή της σε αυτόν και η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σε πραγματικό χρόνο
παραδίδοντάς του τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη. Ο ενδιαφερόμενος κάνοντας χρήση του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη μπορεί να
λάβει ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια από τον e-ΕΦΚΑ και να προβεί στη συνέχεια σε πρόσληψη προσωπικού, υποβολή ΑΠΔ κλπ.
Η νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου πολλαπλών παρεμβάσεων για τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση του διεθνούς δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, που υλοποιείται από
το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υποστήριξη της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Οι κκ Α. Γεωργιάδης, Α. Σκέρτσος και Χ. Χάλαρης έκαναν την ακόλουθη σύντομη δήλωση: «Η Ελληνική Κυβέρνηση πιστή στις
δεσμεύσεις της να κάνει την Ελλάδα πιο ψηφιακή, πιο εξωστρεφή και πιο παραγωγική, προχωρά σταθερά και μεθοδικά στην
υλοποίηση πολιτικών που έχουν σαν στόχο να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών, εργαζόμενων και επιχειρηματιών, και
ταυτόχρονα πιο ελκυστική τη χώρα μας για να προσελκύσει νέες επενδύσεις. Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που μειώνουν την
ταλαιπωρία των πολιτών και αυξάνουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων είναι το ελάχιστο και αυτονόητο που οφείλουμε να
παρέχουμε σε κάθε φορολογούμενο πολίτη της χώρας μας».

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουνίου 2021
Δελτίο Τύπου 13.05.2021: Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων,
το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2021 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής: ΚΥΡΙΕΣ &
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
· Στις 25 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων
που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
· Στις 26 Μαΐου 2021, την Τετάρτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων
που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
· Στις 27 Μαΐου 2021, την Πέμπτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων
που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
· Στις 28 Μαΐου 2021, την Παρασκευή θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠΜΜΕ και ΔΕΗ.

Απόφαση καθορισμού των ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική
Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου
4399/2016, του έτους 2021
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Δελτίο Τύπου 17.05.2021): Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Γιάννης Τσακίρης συνυπέγραψαν την απόφαση καθορισμού των ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα
καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου
4399/2016, του έτους 2021. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής ορίζεται:
• Για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας στα 280.000.000€.
• Για το καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στα 5.000.000€.
Το ποσό της επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
ορίζεται:
• Για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας στα 120.000.000€.
• Για το καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στα 400.000.000€.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης και των δύο καθεστώτων ενίσχυσης, ήτοι 520.000.000€, θα καλυφθεί μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών, ενισχύουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα – τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο – και
επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την ανάπτυξη όλο και περισσότερων επενδυτικών σχεδίων».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε άριστα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για την προώθηση επενδύσεων και την κάλυψη του επενδυτικού κενού, που αποτελεί κεντρικό στόχο της οικονομικής
πολιτικής».

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων
Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις». Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ: 043ΚΕ, α/α ΟΠΣ:4900
Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί - Δικτυώσεις» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στον
Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (ΑΠ 1 και ΑΠ 1Σ), και ειδικότερα στον Θεματικό
Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και στην επενδυτική 3 (δ) «Στήριξη της ικανότητας των
ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» και συμβάλει
στον Ειδικό Στόχο 11.5 «Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της
χώρας». Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 32.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). Η Δημόσια
Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική
Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Επιλέξιμοι Δικαιούχοι στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα
δραστηριοποιηθούν στις ενισχυόμενες Περιφέρειες και συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ), οι οποίες
συγκροτούνται από τουλάχιστον τρεις (3) υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες
μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες. Στους επιλέξιμους Δικαιούχους και
για κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία (1) (το πολύ) υπό ίδρυση MME, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο
κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα μπορεί να είναι και συνδεδεμένη με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο
συνεργατικό σχήμα, και η οποία δεν προσμετράται στον ελάχιστο αριθμό (3) του συνεργατικού σχήματος. Στο συνεργατικό σχήμα
απαιτείται να συμμετέχει :
•
τουλάχιστον μία (1) υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση, που δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που
ανήκει στους εννέα(9) τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ και παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της αναλυτικής
πρόσκλησης.
•
Η επένδυση κάθε μέλους του ΣΣ πρέπει να εμπίπτει σε ένα επιλέξιμο ΚΑΔ (από αυτούς που παρουσιάζονται στο Παράρτημα
ΙΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης),που ανήκει στους εννέα (9) τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και να συνδέεται άμεσα με
τον τελικό στόχο της διεπιχειρησιακής συνεργασίας του ΣΣ (προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία, τεχνογνωσία προς εμπορική
διάθεση κτλ.).
Ειδικότερα, επιλέξιμοι Δικαιούχοι της Δράσης αποτελούν οι κάτωθι επιχειρήσεις ως
εξής:
•
Υφιστάμενες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι
31/12/2019 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, ή/και
•
Νέες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας) και δεν εμπίπτουν στην ως
άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης, ή/και
•
Υπό σύσταση ΜμΕ η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα ιδρυθεί μετά την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης.
Υπογραμμίζεται, ότι
• Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) του Παραρτήματος ΙΙΙ
της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και τουλάχιστον από 31/12/2019.
• οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) του Παραρτήματος ΙΙΙ της
αναλυτικής πρόσκλησης πριν την υποβολή της πρότασης .
• οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσής τους (του Παραρτήματος ΙΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης)
πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται Επενδυτικά Σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά
συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000,00€ έως 3.000.000,00€, κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που
συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας. Το επιλέξιμο μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου Π/Υ των Επενδυτικών
Σχεδίων συνολικά των μελών του ΣΣ (ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο
συνεργασίας), το ελάχιστο ύψος του επιχορηγούμενου Π/Υ των επιμέρους Επενδυτικών Σχεδίων και οι περιορισμοί στη σύνθεση του
συνολικού Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου παρατίθενται στην Εγκεκριμένη Αναλυτική πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν με βάση την Εγκεκριμένη Αναλυτική πρόσκληση της Δράσης, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι
προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, η διαδικασία εξέτασης και
αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία
ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της
Δράσης. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 31/05/2021 και ώρα 13.00 και λήξης η 30/07/2021 και ώρα 15.00. Σχετικά αρχεία:
Πρόσκληση (PDF - 4,73 Mb). Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27
ΑθήναΤηλ.801 11 36300, 210 7450800-1,Φαξ.210 7473666. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα : eydevek.alysidesaxias@mou.gr. Τυχόν
ερωτήματα επί της πρόσκλησης μπορούν να διατυπώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση epiteliki@gge.gr.
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=78&cs= .
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Βοήθεια στις ΜΜΕ για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου ώστε να χρηματοδοτηθούν
Το πρώτο μιας σειράς ψηφιακών μαθημάτων προσφέρει πλέον η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Hellenic Development Bank (HDB), με
σκοπό να βοηθήσει τις ενδιαφερόμενες, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού
σχεδίου (business plan) που στη συνέχεια θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τα προγράμματα
της HDB. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.hdb.gr , για να παρακολουθήσουν τον πρώτο κύκλο
διαδικτυακών μαθημάτων για τη σύνταξη ενός άρτιου και αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου.(ΠΗΓΗ: EBEA eNewsletter|21.5.21).

Ξεκινούν τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ-ΟΠΕΚΑ για την περίοδο 2021-2022
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει τα νέα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2021-2022, δηλαδή το
ευρύ πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και την ειδική δράση για τους αγρότες που υλοποιεί ο ΟΠΕΚΑ. Τα προγράμματα αυτά θα
δώσουν επιπλέον ώθηση στον ελληνικό τουρισμό, σε συνδυασμό με την νέα δέσμη στήριξης του κλάδου που ανακοινώθηκε προχθές.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ που θα «τρέξει» κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2021-31 Ιουλίου 2022
έχει προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει 300.000 επιταγές. Με δεδομένο ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021 μπορούν
να ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους και οι περίπου 300.000 δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν το έπραξαν νωρίτερα
λόγω περιοριστικών μέτρων και lockdown, το πολλαπλασιαστικό όφελος για τον τουρισμό αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερο.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς χαρακτηρίζεται από αυξημένες επιδοτήσεις στους δικαιούχους (έως και
το100% σε ορισμένες περιπτώσεις) και μειωμένηέως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά
καταλύματα που λαμβάνουν μέρος. Μάλιστα, ειδικά για τον Αύγουστο, το ποσοστό της επιδότησης του ΟΑΕΔ θα αυξηθεί κατά 20%,
ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη του τουριστικού κλάδου και συμμετοχή των επιχειρήσεων κατά την «αιχμή» της περιόδου.
Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το
«Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησης τους με τον πάροχο. Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω και
στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Εκτός από την διαμονή
σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται
δωρεάν. Όσον αφορά στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΠΕΚΑ –που αφορά σε διακοπές 6 ημερών για 50.000 δικαιούχους
για την περίοδο 5 Ιουλίου 2021-30 Μαΐου 2022, με προϋπολογισμό της τάξης των 6 εκατ. ευρώ, οι αιτήσεις συμμετοχής θα
υποβάλλονται από τη Δευτέρα 24 Μαΐου έως και την Τρίτη 15 Ιουνίου, στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Ο Yπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε:«Τα φετινά Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ από τα οποία θα επωφεληθούν 350.000 άτομα και οι οικογένειές τους- θα έχουν ουσιαστική συμβολή στην επανεκκίνηση του
τουρισμού μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού καθώς βοηθούν –μεταξύ άλλων- και στην επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου. Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου μπορούν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους και οι δικαιούχοι του περσινού
προγράμματος, μιλάμε για μια πολύ σημαντική στήριξη. Όχι μόνο για πολλές επιχειρήσεις του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα –με ειδική
μέριμνα για ακριτικές περιοχές όπως είναι ο Έβρος και τα νησιά που σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού
προβλήματος- αλλά και για χιλιάδες νοικοκυριά που πιθανότατα χωρίς τα προγράμματα αυτά να μην είχαν τη δυνατότητα να κάνουν
διακοπές. Αποτελούν μια ακόμη απόδειξη ότι η κυβέρνηση μιλάει με έργα και για τον τουρισμό, σε συνέχεια των νέων μέτρων στήριξης
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου που ανακοινώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας». Ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος
Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Με οδηγό το περσινό ενισχυμένο και βελτιωμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που κατέγραψε ρεκόρ
αιτήσεων και συμμετοχής των πολιτών και των καταλυμάτων, το φετινό πρόγραμμα είναι ακόμα πιο ελκυστικό με την αύξηση της
επιδότησης κατά 20% τον Αύγουστο που η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο κοινωνικής,
αλλά και οικονομικής πολιτικής, που στηρίζει αφενός τους εργαζόμενους και τους ανέργους και αφετέρου τις επιχειρήσεις του
τουριστικού κλάδου που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία». Η διοικητής του ΟΠΕΚΑ, Ξένια Παπασταύρου, δήλωσε: «Υπό τις
παρούσες δύσκολες συνθήκες του κορωνοϊού, Ο ΟΠΕΚΑ, μέσω του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας, ενισχύει τον αγροτικό
πληθυσμό της χώρας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φέτος ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ και θα
πραγματοποιηθούν προγράμματα: Κοινωνικού, Εκδρομικού και Ιαματικού Τουρισμού, Πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων για
παιδιά από 6 έως 16 ετών, και Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων και Εισιτηρίων Θεάτρου, ενώ θα δοθούν χρηματικά βοηθήματα
σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες.
Τα προγράμματα θα αγκαλιάσουν 230.000 δικαιούχους, ασφαλισμένους του e- ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και τα
μέλη των οικογενειών τους».
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021
στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ στην ενότητα Εφαρμογές Αιτήσεων για επιχειρηματίες
– παρόχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2021. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας
από τη Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 και μέχρι και την Τρίτη 15η Ιουνίου 2021. ια τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων θα ακολουθήσει
νεότερη ενημέρωση τόσο από τον ΟΑΕΔ όσο και από τον ΟΠΕΚΑ. Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Τύπου (σε μορφή pdf).

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ
Ξεκίνησε την Τετάρτη 19 Μαΐου και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων
στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) του Οργανισμού για τη σχολική χρονιά 2021- 2022. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται
μέχρι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου και ώρα 23:59. Οι ΒΝΣ του ΟΑΕΔ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 π.μ. έως
τις 16:00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 8 μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2021) έως 4 ετών.
Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική
ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και
κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κλπ). Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και
άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2020:
•
είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή
•
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
•
έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή
•
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας και επιδότησης ανεργίας).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-touorganismou-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed .
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό
σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού
https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed .

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τα νέα μέτρα διευκόλυνσης για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις - δικαιούχους του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2»
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου (17.05.2021): Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα, το
Υπουργείο Οικονομικών πέτυχε την ενσωμάτωση μίας σειράς νέων ευνοϊκών μέτρων στο Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2”. Μέτρα ιδιαίτερα
ωφέλιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς πλέον παρέχεται η δυνατότητα
διαγραφής οφειλής (“κούρεμα” τόκων και κεφαλαίου), μείωσης επιτοκίου, διατήρησης προσυμφωνηθείσας δόσης και επιμήκυνσης της
περιόδου αποπληρωμής. Πρόκειται για μέτρα που ενεργοποιούνται πρώτη φορά στη χώρα μας, και είναι προς όφελος των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για τη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, διασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη της
Ελληνικής οικονομίας». Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2», οι πιστωτές πρέπει να προβούν υποχρεωτικά στις
ακόλουθες ενέργειες προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:
Α. Στην περίπτωση ρύθμισης μη εξυπηρετούμενου δανείου:
1.
Να παρέχουν μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν την
αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνών (δηλ. όσο διαρκεί η επιδότηση) και
2. να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
α. μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης αποπληρωμής, ή/και
β. διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/και
γ. διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύτερο της εμπορικής
αξίας της περιουσίας του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών, δεν προκύπτει περίσσευμα εσόδων από τα διαθέσιμα οικονομικά
στοιχεία κλπ), ή/και
δ. επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, και
3. να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.
Β. Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων δανείων:
1. Να μην τροποποιήσουν τους όρους του δανείου (π.χ. κεφάλαιο, επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής) σε σχέση με τους όρους που
υπήρχαν πριν τη χορήγηση της Κρατικής επιδότησης,
2. να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.
Όλα τα ανωτέρω θα υποβληθούν τις επόμενες μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση.
Σημειώνεται ότι τα νέα μέτρα θα ισχύσουν και για τις 33.792 επιχειρήσεις που υπέβαλαν μέχρι χθες αίτηση στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ
2».
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 31 Μαΐου οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα και να επωφεληθούν της
επιδότησης του επιχειρηματικού τους δανείου για 8 μήνες καθώς και των ανωτέρω νέων διευκολύνσεων.
Δεδομένου αυτών των εξελίξεων, η πληρωμή της 1ης δόσης θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου και θα αφορά αναδρομικά και το
μήνα Μάιο.
Έτσι, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά και το πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων.
Η Κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι στέκεται αρωγός και ενισχύει έμπρακτα το πλέγμα μέτρων στήριξης των
επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να ξεπεράσουν τις παρούσες
δυσκολίες το συντομότερο δυνατό.

Μέχρι την Κυριακή οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ – Cisco στην κυβερνοασφάλεια
Λήγει την Κυριακή, 23 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για το νέο
διαδικτυακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ στην κυβερνοασφάλεια σε συνεργασία με τη CISCO. Υπενθυμίζεται ότι
μετά την υπερκάλυψη των 1.000 αρχικά προσφερόμενων θέσεων, ο ΟΑΕΔ και η Cisco αποφάσισαν από κοινού την αύξηση των
θέσεων έως 3.000 ωφελουμένων. Έως τώρα, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.500 αιτήσεις.
Το νέο διαδικτυακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια, υλοποιείται στο πλαίσιο
του Μνημονίου Συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τη Cisco 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 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. Η υποβολή ηλεκτρονικών
αιτήσεων συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/programma-katartises-eisagoge-sten-kubernoasphaleia.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες →
Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους στο διαδικτυακό πρόγραμμα Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr.

Αναζήτηση εταιρειών παραγωγής καπνού μαγειρικής σε υγρή μορφή ή σκόνη
Ο κ. Τηγανής Νικόλαος παραγωγός αρωματικών φυτών σε επιστολή του που απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
αναφέρει: « Έχω καταθέσει στον Ο.Β.Ι αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με θέμα την αξιοποίηση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας
των αρωματικών φυτών (ξυλώδες μέρος) για την παραγωγή προϊόντων καπνού μαγειρικής για φυσικό καπνισμό ή αρτυμάτων καπνού
μαγειρικής όπως είναι ο υγρός καπνός ή ο καπνός σε σκόνη. Ζητώ να πληροφορηθώ, εάν υπάρχει στην Ελλάδα κάποια εταιρεία που
να παράγει καπνό μαγειρικής σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης, για να μπορέσουμε να πειραματιστούμε στην παραγωγή νέων
καινοτόμων προϊόντων που θα έχουν ως πρώτη ύλη τα υπολείμματα της επεξεργασίας των αρωματικών φυτών. Τηλ. επικοινωνίας
6944985733. Κάθε είδους βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Σας ευχαριστώ».

Παράταση για τις αιτήσεις βιβλιοπωλείων και εκδοτικών
οίκων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιταγών Αγοράς
Βιβλίων για Νέους Ανέργους
ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου (14.05.2021): Παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59
για τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επιταγών Αγοράς Βιβλίων για
Νέους Ανέργους έως 24 ετών, που υλοποιείται μέσω της
συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον
ΟΑΕΔ. Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων των
δικαιούχων μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού
των 60.000 επιταγών. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικώς με
ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού Δημόσιου gov.gr. στις παρακάτω ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:
Δικαιούχοι:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/pistotika-semeiomata-agoras-biblion-seanergous-neous-programma-up-politismou-kai-athletismou-oaed .
Πάροχοι:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/parokhoi-biblion-se-anergous-neousprogramma-up-politismou-kai-athletismou-oaed . Το πρόγραμμα,
με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000€, θα υλοποιηθεί από 1
Ιουνίου 2021 έως 21 Οκτωβρίου 2021. Απευθύνεται σε
βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς οίκους οποιασδήποτε νομικής
μορφής που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και σε 60.000
δικαιούχους, νέους έως 24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
δεν απαιτούνται δικαιολογητικά από τους δικαιούχους. Η
εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής
γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ανέργων του
ΟΑΕΔ και η επιλογή τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με
βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής
τους. Οι πάροχοι συνυποβάλλουν στην αίτησή τους τα
νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της λειτουργίας των επιχειρήσεών
τους. Με την επιταγή αξίας 20€, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι μπορούν να
αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους
εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά
βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται
δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους
φορείς).

Επαγγελματικά δικαιώματα
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, Το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης της
ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο "Επαγγελματικά
δικαιώματα". Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ένα ζήτημα που
απασχολεί συχνά σπουδαστές, αποφοίτους, επαγγελματίες και
εργαζόμενους. Το κείμενο στοχεύει στην πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων για τα «επαγγελματικά δικαιώματα» ως
προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος και το θεσμικό πλαίσιο
που διέπει την αναγνώριση τους. Επίσης, γίνεται αναφορά στην
αρχή της επαγγελματικής ελευθέριας ως λύση σε χρόνια
προβλήματα γύρω από τα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και
στην ανάγκη επίλυσης επιμέρους ζητημάτων ως προς την
αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Διαδικτυακός οδηγός για τη χρηματοδότηση της ΕΕ για
τον τομέα του τουρισμού
To Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείο Τουρισμού
(Τηλ.: (+30) 210 3736369 Φαξ: (+30) 210 3736181, e-mail:
damianidou_d@mintour.gr) με επιστολή του μας ενημέρωσε
ότι η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
δημοσίευσε διαδικτυακό οδηγό για τη χρηματοδότηση της ΕΕ
για τον τομέα του τουρισμού. Ο οδηγός αναδεικνύει τα
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον νέο
προϋπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 20212027, και το πρόγραμμα NextGenerationEU. Ο οδηγός
απευθύνεται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
ειδικότερα σε δημόσιες αρχές, σε πολύ μικρές, μικρομεσαίες
και μεγάλες επιχειρήσεις, σε ΜΚΟ, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα,
και σε φυσικά πρόσωπα. Στόχος του οδηγού η συνδρομή στην
ανεύρεση της κατάλληλης χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για
επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις, είτε για δάνεια/εγγυήσεις δανείων,
ενώ προβλέπει και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την
αξιοποίηση της χρηματοδότησης.
Ο οδηγός, με γνώμονα στρατηγικούς στόχους της ΕΕ, εστιάζει
στα ακόλουθα πεδία:
•
βιώσιμος τουρισμός,
•
ανταγωνιστικότητα,
•
ανάκαμψη από την κρίση,
•
έξυπνος/ψηφιακός τουρισμός,
•
δεξιότητες.
Περιέχει συνδέσμους με σχετικούς δικτυακούς τόπους
προγραμμάτων της ΕΕ με τις τελευταίες εξελίξεις (όπως ετήσια
προγράμματα εργασίας ή πρόσκληση υποβολής προτάσεων)
και περαιτέρω λεπτομέρειες ανά πρόγραμμα. Παρουσιάζει,
επίσης,
συγκεκριμένα
παραδείγματα
έργων
που
χρηματοδοτούνται από προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ,
για την άντληση ιδεών και προτάσεων.
Ο οδηγός συγκεντρώνει ευρύ φάσμα πηγών χρηματοδότησης,
που περιλαμβάνει ευρωπαϊκά ταμεία όπως το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάκαμψης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο +, ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το πρόγραμμα
Horizon και Erasmus +, αλλά και τρέχοντες μηχανισμούς
χρηματοδότησης, όπως τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, το πρόγραμμα REACT EU και τη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης.
Συνοπτικά, συνδράμει τους διαφορετικούς φορείς στα
ακόλουθα βήματα:
- Βήμα 1: Προσδιορισμός των σχετικών προγραμμάτων και
χρηματοδοτικών μέσων: με γνώμονα την επιλεξιμότητα, το
θέμα του προγράμματος, και το είδος της υποστήριξης.
- Βήμα 2: Εξοικείωση με την συμπλήρωση των ειδικών
εντύπων (online)
Με τη βοήθεια του σχετικού πακέτου πληροφοριών, που
συνήθως περιλαμβάνει έναν «οδηγό» με συμβουλές σχετικά με
την προετοιμασία και την υποβολή και τη χρήση της ειδικής
υποστήριξης (λειτουργικό γραμματοκιβώτιο, σελίδα σε
απευθείας σύνδεση, κ.λπ.).
- Βήμα 3: Ανεύρεση εταίρων όπου είναι χρήσιμο ή απαιτείται
- Βήμα 4: Έγκαιρη υποβολή της πρότασης, της προσφοράς ή
της αίτησης
Τον διαδικτυακό οδηγό και όλες τις σχετικές πληροφορίες
μπορείτε
να
βρίσκετε
στη
σελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en .

webinar «Doing Business in Russia – COVID 19 Challenges and Opportunities»
Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και εργαλείων της, συνεχίζει την
υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με
τo webinar «Doing Business in Russia – COVID 19 Challenges and Opportunities» σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. To
webinar θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2021, ώρα 15:00 , διάρκεια 1:10, γλώσσα: Ελληνικά.
Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της εξαγωγικής δραστηριότητας, εν μέσω COVID19, σας προσκαλούν
στην διαδικτυακή εκδήλωσή τους.
Εγγραφείτε
άμεσα
για
να
εξασφαλίσετε
τη
συμμετοχή
σας
στον
σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/473020212758703373 . Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρόγραμμα του διαδικτυακού
σεμιναρίου στον σύνδεσμο: https://www.enterprisegreece.gov.gr/files/newsletters/webinars/doing-business-russia/agenda.pdf .

Eξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Η σημασία της
Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων»
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής και ο στρατηγικός του
εταίρος – το Κέντρο Αειφορίας (CSE) – σας παρουσιάζουν το
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Η σημασία της Εταιρικής
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων» το οποίο θα
πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρες 10.00
– 14.00. Τα επιχειρηματικά οφέλη της ΕΚΕ, Στρατηγική ΕΚΕ, Εκθέσεις &
Επικοινωνία ΕΚΕ είναι κάποια από τα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα τα
οποία θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο από το επιστημονικό προσωπικό
του Κέντρου Αειφορίας (CSE). Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο
απευθύνεται σε Ανώτατα Στελέχη (Διευθύνοντες Συμβούλους ή
Executives μεσαίων η μεγάλων εταιρειών). Το κόστος συμμετοχής είναι
186 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και μπορείτε να δηλώσετε
συμμετοχή το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Μαϊου 2021 μέσω της
ειδικής φόρμας στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1bZBUMeLcYDDoiGl6wDIwDFvBRiHBexKwomnYH7R2Pc/viewform?edit_re
quested=true
.Για
περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
επικοινωνήσετε με το info@dkaa.gr. Θα δοθεί Βεβαίωση
Παρακολούθησης. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό σεμινάριο από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας
για τα NEA Υγειονομικά Πρωτόκολλα 2021
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό eσεμινάριο για τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με την ΚΥΑ
«Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου» βάσει των οποίων
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων
έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), Α.Π. 1632/21.5.2021. Το
σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρήσεις επισιτιστικού κλάδου / εστιατόρια
/ καφέ / μπαρ, τουριστικών καταλυμάτων / ενοικιαζομένων δωματίων /
διαμερισμάτων / τουριστικών κατοικιών, σε τουριστικά και ναυλομεσιτικά
γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία
ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών,
τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων προκειμένου να το
παρακολουθήσουν και να λάβουν τη σχετική βεβαίωση.
Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Μαΐου
2021 από τις 18:30 έως 20:30 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom,
σε συνεργασία με την εταιρία 360U– Betterskills/Betterbusiness.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση συμμετοχής έως την Πέμπτη 27 Μαΐου προκειμένου να λάβουν
τη σχετική πρόσκληση για την είσοδο τους στην πλατφόρμα zoom.
H παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου συνδέεται με την
ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης διαμονής. Δηλώστε
συμμετοχή
ΕΔΩ!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScARFyjwKEp9VKlmK1HB2
o2XYF-jPuOvyllavsNKEQpGPuieg/viewform .

Εκδήλωση για τις νέες καταναλωτικές συμπεριφορές και την
προσαρμογή των επιχειρήσεων στις διαδικτυακές πωλήσεις.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σας προσκαλούν
σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και
ώρα 15.00, με θέμα: «Νέες καταναλωτικές συμπεριφορές και
προσαρμογή των επιχειρήσεων στις διαδικτυακές πωλήσεις-Η
καταλυτική επίδραση της πανδημίας». Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο
κοινό, κατόπιν εγγραφής.
Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, στην
πλατφόρμα
zoom,
πατώντας
εδώ:
https://zoom.us/webinar/register/WN_loAa69XXQ1ucQq_zocG6ug
,
μέχρι το πρωί της Τετάρτης 26.5.21 και ακολούθως θα λάβετε το
σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και
Εκδόσεων ΕΒΕΘ, τηλ. 2310-370132 Άννα Μπένη: beni@ebeth.gr
Μάχη Γεωργίου: georgiou@ebeth.gr .

Σεμινάριο με θέμα «Τα Επιμελητήρια εξακολουθούν
να σχετίζονται με την υποστήριξη της αλλαγής; »
Το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του
Ντουμπάι σε συνεργασία με το ICC WCF οργανώνει
σεμινάριο με θέμα «Τα Επιμελητήρια εξακολουθούν να
σχετίζονται με την υποστήριξη της αλλαγής;».
Ημερομηνία Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021 Ώρα 13:00 – 21:00,.
Τύπος: Webinar. Λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες
βασικές ερωτήσεις: > Γνωρίζουμε τι πραγματικά θέλουν
και χρειάζονται τα μέλη μας; Πώς αναμένεται από τα
επιμελητήρια να υποστηρίξουν τους απελευθερωμένους
ενδιαφερόμενους; > Γιατί ορισμένα επιμελητήρια ήταν
πιο επιτυχημένα από άλλα στην πλοήγηση μέσω
γραφειοκρατίας, στη δημιουργία σχετικών κυβερνητικών
σχέσεων και στην αποτελεσματική επικοινωνία των
αναγκών των .ψηφοφόρων τους να αναγνωριστούν ως
φορείς θεσμικής αλλαγής που μπορούν να ασκήσουν
επιρροή στην οικονομία; > Υπάρχει μια στρατηγική νίκης
για να γίνει πραγματικά ο αγωγός της επιχείρησης που
ισχυριζόμαστε ότι είμαστε; Εγγραφείτε τώρα και
ξεκινήστε να προετοιμάζετε τις ερωτήσεις σας εκ των
προτέρων. Οι συζητήσεις των διαδικτυακών σεμιναρίων
θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω εξυπηρέτηση
και υποστήριξη της ανάπτυξης περιεχομένου για το 12ο
Παγκόσμιο
Συνέδριο
Επιμελητηρίων
που
θα
πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, 23-25 Νοεμβρίου,
2021. Δείτε το πρόγραμμα σεμιναρίου εδώ.
Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και
τον τρόπο εγγραφής μπορείτε
να το δείτε στο
παρακάτω
link.
https://dc.livestudio.cloud/connectseries?_cldee=aWNjZ3JAb3RlbmV0Lmdy&recipientid=
account-77c1deb00859eb11bb23000d3abaa5af95b27d4e751345c5ba4cf163a18c87f3&esid=40c203f3e0b6-eb11-8236-000d3ab64477 .

Ανακοίνωση εκδήλωσης "Greece - GCC countries eBusiness Gathering", 15-16 Ιουνίου
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει την
διοργάνωση διαδικτυακής επιχειρηματικής συνάντησης
μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών – μελών του
Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου με τίτλο «Κοινά
Οράματα», στις 15 – 16 Ιουνίου τ.ε. Από αραβικής
πλευράς, οι συμμετέχουσες χώρες είναι το Μπαχρέιν, το
Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Καλωσορίζουμε τη
συμμετοχή μελών και μη-μελών του Επιμελητηρίου μας
σε αυτήν την τόσο σημαντική διαδικτυακή συνάντηση, η
οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να διερευνήσει
δυνατότητες διείσδυσης ή περαιτέρω ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων
των
ελληνικών
μικρο-μεσαίων
επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου
Συνεργασίας του Κόλπου. Υψηλά ιστάμενοι ομιλητές
από μία ποικιλία επιχειρηματικών τομέων θα διεξάγουν
ομιλίες και παρουσιάσεις σε ελληνικά και αραβικά (με
ταυτόχρονη διερμηνεία), ενώ η πλατφόρμα θα επιτρέψει
τη
δικτύωση
μεταξύ
Ελλήνων
και
Αράβων
συμμετεχόντων στην αγγλική γλώσσα μέσω ανταλλαγής
μηνυμάτων (chatting) ή βιντεοκλήσεων καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδήλωσης. Επισυνάπτεται ενημερωτικό
φυλλάδιο που συμπεριλαμβάνει το προκαταρκτικό
πρόγραμμα της εκδήλωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAvQmRp
0KSellCnjZuPiwwxNPqdTYgWKBFwnEHImfRNRLNg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 . Σημειώνεται
πως η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με την καταβολή του
απαραίτητου κόστους συμμετοχής, όπως αναφέρεται
στη φόρμα εγγραφής. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, στις 16:00.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο-webinar για τη Διεθνή Διαιτησία
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Κέντρο
Διαμεσολάβησης αυτού, με στόχο την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση
των επιχειρήσεων-μελών του για τις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης
Διαφορών - ADR, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο-webinar με
θέμα: «Η Διεθνής Θεσμική Διαιτησία ως μέσο επίλυσης των Διεθνών
Εμπορικών Διαφορών». Δευτέρα 14 Ιουνίου και Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
και ώρες 11:00 - 12:30, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Πρόγραμμα και
δελτίο
συμμετοχής
εδώ:
https://acci.us20.listmanage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=72270e
58be&e=37442b64e1 .

Συνέδριο " LOGISTICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN
A POST COVID-19 WORLD- Greece’s role in Europe’s Supply
Chain "
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) σε συνεργασία με την The
Economist Events ανακοίνωσαν τη διοργάνωση ενός virtual συνεδρίου
στις 23 Ιουνίου 2021, με τίτλο «LOGISTICS: CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES IN A POST COVID-19 WORLD- Greece’s role in
Europe’s Supply Chain ». Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη
του κομβικού ρόλου της Ελλάδας στην εφοδιαστική αλυσίδα της
Ευρώπης, σήμερα και στο μέλλον. Η πανδημία COVID-19 έφερε
αναμφισβήτητα τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
κορυφή του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τον
κρίσιμο ρόλο της βιομηχανίας logistics ως κινητήριας δύναμης, πίσω
από τους πλέον κρίσιμους κλάδους της οικονομίας αλλά και της
κοινωνίας. Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, κρίσιμα
θέματα που αφορούν στον κλάδο, οι επιχειρήσεις του οποίου
αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές προκλήσεις και αλλαγές. Ο ρόλος
των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών για την προσέλκυση
διεθνών φορτίων, οι επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στον κλάδο
της
εφοδιαστικής
στην
Ελλάδα,
ο
αναγκαίος
ψηφιακός
μετασχηματισμός, οι υποδομές και η βιωσιμότητα στην εφοδιαστικής
αλυσίδας, είναι μόνο μερικά από τα ζέοντα θέματα που θα
αναπτυχθούν στις συνεδριακές εργασίες. Το συνέδριο διοργανώνεται
από την The Economist Events/HAZLIS & RIVAS Greece, Cyprus,
Malta, SE Europe –αποκλειστικό εκπρόσωπο του έγκριτου περιοδικού
The Economist, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Η
τελική ατζέντα θα επικαιροποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Βρείτε
περισσότερες πληροφορίες στο: The Economist Events: Logistics
challenges
and
opportunities
https://www.hazliseconomist.com/gr/event/logistics_challenges_and_o
pportunities/overview .

Προσφορές - Ζητήσεις Συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει στα
μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι αναφερόμενες στο Δελτίο
Ζητήσεων - Προσφορών – Μάρτιος 2021 ελληνικές επιχειρήσεις και
επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιθυμούν να επικοινωνήσουν με
ελληνικές, προκειμένου να συνεργαστούν στους τομείς που
αναφέρονται στην κάθε ζήτηση.

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
Ο κ. Murathan AKSOY, Αντιπρόσωπος πωλήσεων εξαγωγών
συνεργάζεται
με την τουρκική εταιρεία κατασκευής μεταλλικών
καρφιτσών και ανταλλακτικών, PİMCİ η οποία εδρεύει στην
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Παράγουν καρφίτσες για την
εγχώρια και ξένη αγορά. Τα προϊόντα τους είναι ανταλλακτικά
γεωργικών μηχανημάτων, εξαρτήματα, εξοπλισμός σύνδεσης,
μπουλόνια, αλυσοδεμένοι ακροδέκτες, καρφίτσες ρυμουλκούμενων,
καρφίτσες άξονα, καρφίτσες R, κ.λπ. Παράγουν κάθε είδος μεταλλικών
ανταλλακτικών και εξοπλισμών. Αναζητούν συνεργασία με ελληνικές
επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα https://www.pimci.com.tr/urunlerimiz.html. Tel : +90 212
843 26 96, email: export@hyotomotiv.com.tr .

Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. Ε. ΔΔΘΕΚΑ 1040221 ΕΞ 2021 Ημερομηνία
14 Μαΐου 2021
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.: 1837/20.05.2021.
Θέμα: «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/775 της
Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2021 για τη θέσπιση των
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα
«καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» που
καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας».
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .

2η Διεθνής Έκθεση Ascen.tec 3 – 5 Ιουνίου 2022 στο
M.E.C. Παιανίας
Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση για τις τεχνολογίες
ανελκυστήρων έρχεται πιο δυναμική από ποτέ, ξανά
στον… φυσικό της χώρο! Η 2η Διεθνής Έκθεση
«Ascen.tec / Τεχνολογίες Ανελκυστήρων» ορίστηκε για
τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2022, στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C.
Παιανίας, με στόχο να δώσει βήμα για μία ακόμη φορά
στους χιλιάδες επαγγελματίες από την κατασκευή,
εισαγωγή, συντήρηση και εγκατάσταση ανελκυστήρων.
Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν ως εκθέτες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω
κατηγορίες:
Ανελκυστήρες, αναβατόρια, παρελκόμενα. Κυλιόμενες
κλίμακες & κυλιόμενοι διάδρομοι. Συστήματα μεταδόσεως
κινήσεως
&
μηχανισμοί.
Βαρούλκα,
ατέρμονες
εξαρτήματα
και
εξοπλισμός
ανελκυστήρων.
Ανελκυστήρες για ΑμεΑ. Ρυθμιστές ταχύτητας και
σχετικός εξοπλισμός.
Προκατασκευασμένα στοιχεία
ανελκυστήρων.
Εταιρείες
λογισμικού.
Υδραυλικά
συστήματα.
Σωλήνες
υψηλής
πιέσεως,
ρακόρ.
Τηλεχειριστήρια. Ρολά εξωτερικών ανελκυστήρων.
Συστήματα ασφάλειας και ελέγχου. Θάλαμοι προσώπων,
φορτίων
και
οχημάτων.
Ηλεκτρολογικό
υλικό,
ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καλώδια, καθρέπτες,
ανοξείδωτα, φορμάικες για τους θαλάμους. Ημιαυτόματες
πόρτες, πόρτες αναδιπλούμενες, πόρτες πυράντοχες,
ελαστικά
λειτουργίας
θυρών
και
αξεσουάρ.
Συρματόσχοινα ανελκύσεως και αξεσουάρ. Εξοπλισμός
παρακολούθησης, κομβιοδόχοι θαλάμου, ψηφιακοί
δείκτες. Υλικά προστασίας και ασφάλειας εργαζομένων.
Συστήματα
πυρασφάλειας,
πυροσβεστήρες,
πυρανίχνευση. Αναλώσιμα, λιπαντικά συντήρησης,
μπαταρίες, στουπιά. Εργαλεία και Υλικά. Εξοπλισμός
εξοικονόμησης ενέργειας, Αναστροφείς, Φωτισμός LED.
Πιστοποιήσεις με πρότυπα οικιακού, επαγγελματικού,
βιομηχανικού επιπέδου. Τεχνολογίες δικτύου, Οπτικές
ίνες, Ενδοεπικοινωνία, WiFi . Ανακύκλωση λιπαντικών,
μπαταριών. Γερανοί ανυψώσεως.
Η Έκθεση απευθύνεται σε: Εμπόρους, στελέχη
κατασκευαστικών εταιρειών, βιομηχανίες, ξενοδοχεία,
αεροδρόμια,
εμπορικά
κέντρα,
εγκαταστάτες
ανελκυστήρων και
συντηρητές,
εργολήπτες
και
μηχανικούς,
αρχιτέκτονες,
σχεδιαστές,
μελετητές,
διακοσμητές και στελέχη δημοσίων οργανισμών και
τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, πρεσβείες κ.ά.
Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6800470 – 210 6800471 210 6810444 Fax: 210 6800476 Email: tpress@tpress.gr
Site: http://ascen-tec.gr/

Ακύρωση της IFA Βερολίνο 2021 - Η κορυφαία εμπορική έκθεση στον κόσμο για καταναλωτικά και οικιακά ηλεκτρονικά θα
επιστρέψει το 2022
Το
Ελληνογερμανικό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Εκπρόσωπος
Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Messe Berlin και η gfu
Consumer & Home Electronics GmbH η IFA 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2021 ως μια φυσική ζωντανή εκδήλωση
όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η απόφαση ελήφθη μετά από λεπτομερείς συνομιλίες με εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας
και πολλούς ενδιαφερόμενους. Τελικά, πολλές βασικές παγκόσμιες μετρήσεις για την υγεία δεν κινούνται τόσο γρήγορα προς τη
σωστή κατεύθυνση όπως αναμενόταν - από την ταχεία εμφάνιση νέων παραλλαγών COVID-19, για παράδειγμα στη Νότια Ασία, σε
συνεχιζόμενες αβεβαιότητες σχετικά με την ταχύτητα της διάθεσης του εμβολιασμού προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Αυτό με τη
σειρά του αυξάνει την αβεβαιότητα για τις εταιρείες που είχαν δεσμευτεί ή ενδιαφέρονται να έρθουν στο Βερολίνο, καθώς και τα μέσα
ενημέρωσης και οι επισκέπτες - όλοι τους πρέπει να σχεδιάσουν πολύ μπροστά όσον αφορά τους προϋπολογισμούς, τις επενδύσεις
και τα ταξίδια - όχι μόνο για την IFA, αλλά και όλα παρόμοια γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Ένα άλλο ζήτημα είναι το γεγονός ότι το
Messe Berlin συνεχίζει να υποστηρίζει την καταπολέμηση της COVID-19 μετατρέποντας τμήματα του εκθεσιακού της χώρου σε
κέντρο εμβολιασμού και σε νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης. Και τα δύο είναι πλέον πιθανό να απαιτηθούν για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από το αρχικά αναμενόμενο. «Η καινοτομία χρειάζεται μια πλατφόρμα · χρειάζεται το επίκεντρο της παγκόσμιας
προσοχής. Γι 'αυτό οι μάρκες και οι κατασκευαστές σε ολόκληρη τη βιομηχανία τεχνολογίας ήθελαν πολύ να έρθουν στην IFA Berlin
2021. Δυστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας υγείας εισήγαγαν υπερβολικό κίνδυνο στον προγραμματισμό όλων
για την εκδήλωση , είπε ο Kai Hillebrandt, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της gfu Consumer & Home Electronics GmbH.
"Υπάρχουν απλά πάρα πολλές αβεβαιότητες. Επομένως, τώρα είναι σχεδόν αδύνατο για οποιονδήποτε να σχεδιάσει υπεύθυνα τη
συμμετοχή του σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση." "Δεν λάβαμε αυτήν την απόφαση ελαφρά. Η IFA Berlin είναι αναμφισβήτητα το
πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς για μάρκες και εμπόρους λιανικής πώλησης. Η IFA Berlin συνδέει τη βιομηχανία μας με
εμπορικούς επισκέπτες, μέσα ενημέρωσης και πραγματικούς καταναλωτές, όπως κανένα άλλο γεγονός. Ωστόσο, η υγεία και η
ασφάλεια από όλους πρέπει να είναι απόλυτα πρωταρχικής σημασίας. Οι προσπάθειες για τον περιορισμό αυτής της πανδημίας από την έναρξη προγραμμάτων εμβολιασμού έως την επανέναρξη των διεθνών ταξιδιών - δεν συνέβησαν με τον ρυθμό που
ελπίζαμε. Δεδομένων αυτών των εξελίξεων, αυτή η δύσκολη και απογοητευτική απόφαση ήταν αναπόφευκτο ", δήλωσε ο Martin
Ecknig, διευθύνων σύμβουλος της Messe Berlin. Οι προετοιμασίες για την Εβδομάδα φωτογραφίας του Βερολίνου στο ARENA
Berlin και το SHIFT Mobility συνεχίζονται όπως είχε προγραμματιστεί. Οι διοργανωτές της IFA συνεργάζονται τώρα με τους
συνεργάτες τους από τη βιομηχανία, το εμπόριο και τα μέσα ενημέρωσης για να προετοιμάσουν τα πάντα για το IFA 2022, το οποίο
θα πραγματοποιηθεί ως ζωντανή εκδήλωση πλήρους κλίμακας στους εκθεσιακούς χώρους του Βερολίνου. Σχετικά με το IFA Berlin:
Η IFA, η πιο σημαντική εμπορική έκθεση στον κόσμο για καταναλωτικά και οικιακά ηλεκτρονικά είδη με αριθμό ρεκόρ νέων
προϊόντων που παρουσιάζεται είναι η κύρια αγορά για βασικούς εμπόρους λιανικής πώλησης, αγοραστές και ειδικούς από τη
βιομηχανία και τα μέσα ενημέρωσης. Το IFA 2022 πραγματοποιείται στο Βερολίνο από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2022.
Πληροφορίες : https://b2b.ifa-berlin.com/ .

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφο με θέμα «
Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας – Γερμανίας για το α΄ τρίμηνο 2021». Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βερολίνο
(http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα :
- Τα τελευταία μέτρα για την εκ νέου προσέλκυση του τουρισμού στην Ισπανία
- Πραγματοποίηση Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού FITUR, 19-23.05.2021, Μαδρίτη
- Οι τελευταίες προβλέψεις για τον ξενοδοχειακό τομέα στην Ισπανία
- Ο αντίκτυπος της πανδημίας στον κλάδο των διατροφικών προϊόντων στην Ισπανία για το 2020.
- Η μάχη για τον τουρισμό από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου
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 .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Μηνιαία Επισκόπηση
Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το μήνα Aπρίλιο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, με έγγραφό του μας ενημερώνει , με την
παράκληση όπως ενημερώσουμε τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ,για περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών οι
οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση του Γραφείου: Πρόκειται για υποτιθέμενες «ολλανδικές» εταιρείες οι οποίες έχουν οικειοποιηθεί τα
στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου (KvK) και αριθμό ΦΠΑ) νομίμων ολλανδικών εταιρειών.
- Hamminga Machine B.V. (https://hammingamachine.com/ )
- Treviso BV (https://trevisobv.com/ )
- NJ Visser Holding BV (https://www.njvisserholdingbv.com/ )
- NJ Holding BV (https://www.njholdingbv.com/ )
- La-Ja Investment B.V. (https://lajainvestmentbv.com/ )
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης οι εν λόγω "εταιρείες" δηλώνουν τηλέφωνα επικοινωνίας που
ξεκινούν με τους αριθμούς +31 970... . Τα ψηφία 970 που ακολουθούν αμέσως μετά τον κωδικό της Ολλανδίας (+31), δείχνουν
επικοινωνία του είδους "μηχανή-με-μηχανή" (machine-to-machine), δηλαδή για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, ενσωματωμένων
επεξεργαστών κλπ.
Συνιστάται επίσης στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη πριν
προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελεγχθεί κατά πόσο υφίσταται νομικά η
εταιρεία του δυνητικού συνεργάτη τους. Τέλος, για την εξακρίβωση της ύπαρξης μίας εταιρείας, βοηθά η γνώση του αριθμού
εγγραφής στους (KvK) στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel - KvK) και ως εκ τούτου οι ελληνικές εταιρείες
θα πρέπει να το ζητούν από τις ολλανδικές εταιρείες με τις οποίες σκοπεύουν να έλθουν σε συνεργασία.
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.

Καταβάλλονται στις 1333 πρώτες επιχειρήσεις οι ενισχύσεις από την δράση “Ενίσχυση Επιχειρήσεων που παρέμειναν
κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020”
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου (21.05.2021): Σε 1.773 ανέρχονται οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που
αξιολογήθηκαν θετικά και θα λάβουν ενίσχυση από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε
αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς
της νόσου COVID 19».
Για τις πρώτες 1.333 απ’ αυτές δρομολογείται ήδη η πληρωμή τους με το συνολικό ποσό των 4 εκατ. ευρώ καθώς υπεγράφη η
σχετική Απόφαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό, κ. Γιάννη Τσακίρη
Για τις υπόλοιπες 440 και για όσες από τις 778αιτήσεις, που απομένουν να αξιολογηθούν από τις 2.778 αιτήσεις που υποβλήθηκαν
συνολικά μέχρι τώρα (η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 25 Μαΐου), εγκριθούν, θα δρομολογηθεί η πληρωμή τους από
τον Ιούλιο και μετά καθώς η εκταμίευση της χρηματοδότησης έχει κατανεμηθεί στο Β’ και Γ’ τρίμηνο του 2021.
Για τις επιχειρήσεις που η αίτησή τους έχει απορριφθεί, 227 μέχρι τώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προωθεί
τροποποίηση της πρόσκλησης με παράταση προθεσμίας μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ώστε να δοθεί δεύτερη ευκαιρία υποβολής για
τέτοιες περιπτώσεις καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι απορρίψεις οφείλονται στην πλειονότητά τους σε λάθη στην υποβολή ή σε τεχνικά
ζητήματα που δύνανται να διορθωθούν. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η καταβολή της ενίσχυσης προγραμματίζεται με την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης στις αρχές Ιουλίου.
Η δράση έχει προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ και είναι διαστασιολογημένη για 2.660 επιχειρήσεις. Συνεπώς, από τη μέχρι τώρα πορεία
υλοποίησής της διαφαίνεται ότι ο προϋπολογισμός της μέχρι στιγμής επαρκεί για το σύνολο των επιχειρήσεων που θα αιτηθούν
ενίσχυσης.
Επισημαίνεται ότι στην αξιολόγηση τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας στην υποβολή αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Πρόσκληση // Ψηφιακό Εργαστήριο “Οργανώσεις Παραγωγών: ένα ισχυρό εργαλείο βιωσιμότητας για τους παραγωγούς και
τον πρωτογενή τομέα"
Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σας προσκαλεί στο Ψηφιακό Εργαστήριο Οργανώσεις Παραγωγών: ένα ισχυρό εργαλείο βιωσιμότητας για τους
παραγωγούς και τον πρωτογενή τομέα που διοργανώνει την Παρασκευή 28/05/2021, 10.00 – 14.30. Μπορείτε να εγγραφείτε και να
αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα παρακολούθησης του εργαστηρίου εδώ: https://www.eventora.com/el/Events/digitalworkshop-2021 .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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02/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗ
ΤΗΛ. 2695360606

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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03/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ
ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

341

03/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΕ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ
ΜΟΡΦΗ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ. 2441081178

ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑ
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04/06/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
1
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ
ΤΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΡΟΩΝ
ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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04/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΕΜ ΤΗΛ. 2731035380

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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04/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ WC
ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΠΤΑ
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΛ. 2313327825

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
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07/06/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 2651007982

ΕΛΚΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

347

07/06/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΛΑΒΑΡΩΝ ΤΗΛ. 2313317545

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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10/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΗΣ 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΛ. 2254085243

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΗΜΝΟΣ
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14/06/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΙΝΗΣΗ
ΤΩΝ
ΕΠΤΑ
ΨΥΚΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
CARRIER,
ΤΩΝ
ΔΥΟ
ΨΥΚΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
TRANE
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΠΥΡΓΩΝ
ΨΥΞΗΣ
ΓΙΑ
ΤΡΙΑ
ΕΤΗ
ΤΗΛ. 2313323115

ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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15/06/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ ΤΗΛ. 2108705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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16/06/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΣ,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΓΙΑ
ΕΝΑΝ
ΧΩΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΛ. 2313317545

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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18/06/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313317757

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΕΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
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08/07/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΝΕΦΡΩΝ ΤΗΛ. 2313323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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09/07/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΕΩΝ
ΜΕ
ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤ ΤΗΛ.2313323119

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.

