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Ηλεκτρονικές επιταγές και εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος ζητά το ΒΕΘ
Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ώστε να μην χάνονται εργατοώρες από την πλευρά των
επιχειρήσεων και παράλληλα την επαναφορά της εμπιστοσύνης των τραπεζών ώστε να παρέχουν αξιοπρεπή εξυπηρέτηση στους
μικρομεσαίους επιχειρηματίες ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τους υπουργούς: Οικονομικών,
Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.
«Εδώ και πολλά χρόνια η ελληνική οικονομία έχει αντιμετωπίσει πρωτοφανείς -ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα - οικονομικές
προκλήσεις. Την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις και το τραπεζικό σύστημα έφθασαν στα όρια τους. Δεδομένων των υποχρεώσεων που
απορρέουν για το τραπεζικό σύστημα από τη συμμετοχή του στο ευρωσύστημα και τις οδηγίες λειτουργίας καθώς και τις μνημονικές
υποχρεώσεις, η τραπεζική αγορά από τον εναγκαλισμό με τις επιχειρήσεις έφτασε στον αντίποδα της δυσπιστίας και της
επιφυλακτικότητας, αποκλείοντας πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την πρόσβαση σε οικονομική συνεργασία με το τραπεζικό
σύστημα» αναφέρεται στην επιστολή, στην οποία τονίζεται πως «καθώς η οικονομία σταδιακά ανακάμπτει και οι εκτιμήσεις δείχνουν
την πλήρη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, το τραπεζικό σύστημα σταδιακά θα πρέπει να επαναφέρει τη σχέση
εμπιστοσύνης και λειτουργικότητας που του αρμόζει ώστε να εξυπηρετεί τους πελάτες με τρόπο αξιοπρεπή, ιδιαίτερα για τους
επιχειρηματίες». Στο πλαίσιο αυτό, το ΒΕΘ επισημαίνει σημεία που χρήζουν βελτίωσης από την πλευρά του τραπεζικού συστήματος,
προκειμένου να αναβιώσει η καλή σχέση συνεργασίας του με τις επιχειρήσεις:
-Βασική διαπίστωση είναι πως αρχικά η οικονομική κρίση μείωσε αισθητά τα σημεία εξυπηρέτησης, μετά ήρθε και η πανδημία να
περιορίσει κάθετα τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πελατών ανά κατάστημα. Οι διοικήσεις των τραπεζών, ως όφειλαν,
προσπάθησαν να αντισταθμίσουν αυτή την εξέλιξη με την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων μεταφέροντας πολλές τους
υπηρεσίες στο ηλεκτρονικό επίπεδο. Ωστόσο, κάποιες ειδικές τραπεζικές λειτουργίες οι οποίες μάλιστα αφορούν πολλές επιχειρήσεις
- μέλη του ΒΕΘ, δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αναδιοργάνωση της εξυπηρέτησης πελατών του τραπεζικού συστήματος.
Συγκεκριμένα ενώ η ψηφιακή υπογραφή είναι νόμιμη και αποδεκτή και από το ελληνικό κράτος, οι τράπεζες επιμένουν στη μη
υιοθέτηση της χρήσης της ψηφιακής υπογραφής, αναγκάζοντας τους επιχειρηματίες που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών να
χάνουν χρόνο συχνά ακόμη και για μικρό-τραπεζικές εργασίες που απαιτούν υπογραφή.
Σημειώνεται πως η αναδιάρθρωση του οικονομικού περιβάλλοντος έχει επιφέρει μείωση των εργαζομένων και στις βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, κατά συνέπεια ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν υπάρχει διαθέσιμος για αναμονές σε ουρές – πολλές φορές έξω από το
κατάστημα με κακές καιρικές συνθήκες.
-Επιπρόσθετα, σημαντική παράμετρος χρόνο-καθυστέρησης των μελών του ΒΕΘ στην τραπεζική τους εξυπηρέτηση αποτελεί η
διαχείριση – είσπραξη των επιταγών, καθώς αρκετές επιχειρήσεις χρειάζονται ένα υπάλληλο για να τις παρακολουθεί και να τις
εισπράττει. Επιπλέον αλλάζουν διαρκώς και οι απαιτήσεις ταυτοποίησης των υπαλλήλων που πηγαίνουν για την είσπραξη χωρίς να
υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση.
Αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί μέσω της ενσωμάτωσης των επιταγών στο e-banking με την δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικών
επιταγών που να μεταβιβάζονται μέσω e-banking.
«Οι δεκάδες χιλιάδες ώρες που επιβαρύνουν τους εργοδότες πρέπει να αξιοποιηθούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που θα
συνδράμουν στην οικονομική ανάπτυξη και όχι σε αδιανόητες και αχρείαστες καθυστερήσεις» καταλήγει η επιστολή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
και το ICBS Business College σας προσκαλούν
σε e-ημερίδα με θέμα : «Ο ανθρώπινος παράγοντας στοιχείο επιτυχίας μιας ΜμΕ»
Εισηγητές: Χρήστος Μαλαβάκης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής ICBS
Σαράντου Ευστράτιος, «Αφοι Σαράντου ΟΕ – Τεχνολειαντική», Μέλος ΔΣ του ΒΕΘ
Καχαγιάς Βασίλειος, «Κεχαγιάς Β. & Λ.Οε- Superalloys Engineeting” Μέλος ΔΣ του ΒΕΘ
Τετάρτη 9 Ιουνίου 2020, ώρα 18:30 – 20.30
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ
Το link για τη δήλωση συμμετοχής
https://www.icbs.gr/antrhopino-dynamiko-paragontas-epitihias-sme-571

Ανακοινώσεις Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Β.Ε.Θ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), οι ατομικές επιχειρήσεις και οι λοιποί υπόχρεοι (Κοινοπραξίες κλπ) πλην των
κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος έτους 2020 και μετά (Ν.4635/2019).
Η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ισχύει για τις ανωτέρω
επιχειρήσεις μόνο για τα Φορολογικά Έτη 2014 έως και 2019.
Παρακαλούμε για τις δικές σας έγκαιρες ενέργειες για την καταχώριση του/των αποδεικτικού/ών υποβολής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος της επιχείρησής σας Φορολογικών Ετών 2014 έως 2019, που δεν έχουν υποβληθεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα
με το άρθρο 5 της υπ’ αρ.πρωτ. 79752/30.12.2014 Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ, τ.Β, 3623/31.12.2014).
Η καταχώριση του στοιχείου αυτού γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από
τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή
α. του τέλους καταχώρισης και
β. του τέλους τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. (αν το οφείλει η επιχείρηση)
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – Γ.Ε.ΜΗ – Υ.Μ.Σ.
Αριστοτέλους 27 – 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310272502, 2310241158
Fax: 2310232667
E-mail: mit@veth.gov.gr
ΕΠΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4541/2018 υπάρχει μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι ΕΠΕ αόριστης διάρκειας θα πρέπει
το αργότερο μέχρι τις 31/12/2021 να προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού και να ορίσουν συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας
της εταιρείας τους.
Οι εταιρείες που δεν θα ανταποκριθούν στα προαναφερθέντα θα τεθούν από τις ΥΓΕΜΗ αυτοδίκαια σε καθεστώς λύσης και
εκκαθάρισης (Έγγραφο Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ, με αρ.πρωτ. 62833/12.06.2018 και θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την
τροποποίηση του Ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης»).
Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – Γ.Ε.ΜΗ – Υ.Μ.Σ.
Αριστοτέλους 27 – 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310272502, 2310241158
Fax: 2310232667, E-mail: mit@veth.gov.gr

ΒΕΘ: Οι αναστολές εργασίας φρενάρουν την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
Αντιμέτωπες με δυσκολίες στην προσπάθεια τους να εκδώσουν ασφαλιστική ενημερότητα βρίσκονται βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες
λόγω της πανδημίας προχώρησαν σε αναστολές συμβάσεων εργασίας, κάνοντας χρήση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης της
απασχόλησης.
Όπως επισημαίνει σε επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστή Χατζηδάκη και τον διοικητή του ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης «γίναμε αποδέκτες
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις –μέλη μας, οι οποίες έκαναν χρήση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης της
απασχόλησης, λόγω της πανδημίας covid -19 και έθεσαν σε εργασιακή αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους».
«Σύμφωνα με σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ καλύπτονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό για τους εργαζομένους που οι συμβάσεις εργασίας τους βρίσκονται σε αναστολή, προσδιορίζονται μέσω των Α.Π.Δ που
υποβάλλονται από την επιχείρηση για την αντίστοιχη μισθολογική περίοδο στον ΕΦΚΑ και οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής
καταχωρούνται στην Α.Π.Δ με ειδικό τύπο αποδοχών, σύμφωνα με αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα
εντοπίζεται στο γεγονός ότι η εκκαθάριση των σχετικών εισφορών δεν έχει πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι
επιχειρήσεις-εργοδότες ότι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές και άρα καθίσταται ανέφικτη η έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Προσερχόμενοι οι εκπρόσωποι των προαναφερθέντων επιχειρήσεων στις υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ, με έκπληξη τους διαπιστώνουν ότι προκειμένου να λάβουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να
καταβάλουν το αντίτιμο των ασφαλιστικών εισφορών που ψευδώς φαίνεται ότι οφείλουν» αναφέρεται στην επιστολή του ΒΕΘ που τονίζει
πως «το γεγονός αυτό ανατρέπει απολύτως την κυβερνητική φιλοσοφία για στήριξη των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών της
πανδημίας και τροφοδοτεί θεωρίες για αναξιοπιστία και ασυνέπεια της πολιτείας στην ανάληψη των διακηρυγμένων υποχρεώσεων της».
Κατά συνέπεια, το ΒΕΘ ζητά την άμεση επίλυση του εν λόγω προβλήματος προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του
συστήματος έκδοσης ασφαλιστικών ενημερώσεων των επιχειρήσεων που έθεσαν εργαζομένους σε εργασιακή αναστολή.

Μέτρα
μείωσης
ενοικίων
και
αναστολές
ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών και για τον
μήνα Ιούνιο
Συνεχίζεται και για τον μήνα Ιούνιο η ρύθμιση που
προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του
τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των
μεταφορών, τα γυμναστήρια και επιχειρήσεις στις οποίες
επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.
Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει τον
μήνα Ιούνιο για το λιανεμπόριο, για την κύρια κατοικία
των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας
τον μήνα Ιούνιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των
εξαρτώμενων μελών αυτών.
Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, αναμένεται ο Ιούνιος να
είναι ο τελευταίος μήνας για τον οποίο προβλέπονται
ευνοϊκές ρυθμίσεις αναφορικά με την υποχρέωση
καταβολής ενοικίου, με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις
επιχειρήσεων που ενδέχεται να απαιτηθεί να
παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή τον μήνα Ιούλιο.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής
των
δόσεων
ρυθμισμένων
φορολογικών
και
ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Ιούνιο, για
τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική
εντολή τον μήνα Ιούνιο.
Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση, για
ακόμη μία φορά, αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται σε
διαρκή εγρήγορση, αφουγκράζεται τις ανάγκες
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και αντιμετωπίζει με
υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης το ζήτημα των
οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων από τον Σύνδεσμο
Ελληνικού Οίνου
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.), ως Δικαιούχος Φορέας της
Πράξης µε τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των
κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας Ποιότητας Παραγωγής» (Κωδ. ΟΠΣ: 5035154) που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΚΑΛΕΙ Εργαζομένους σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και
πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
1. "Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο"
2. "Τεχνικές Παραγωγής Ασφαλών και Ποιοτικών Τροφίμων-Ποτών"
3. "Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων".
Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους με σύμβαση
εξαρτημένης
εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων
των
εποχικά
εργαζομένων, (και των εργαζόμενων σε αναστολή λόγω κυβερνητικών
μέτρων/ covid 19), σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των
κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας. Τα προγράμματα έχουν
διάρκεια 86 ώρες και θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας µε
τηλεκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης,
οι
καταρτισθέντες
συμμετέχουν
υποχρεωτικά
σε
εξετάσεις
πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο
θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα
διενεργηθούν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων
(ΦΠΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι
Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ / ανά ώρα εκπαίδευσης (σύνολο
430 € μικτά). Υποβολή Αιτήσεων από 21/5/2021 έως και 18/6/2021
(ώρα 23:59:59). Συνημμένα “poster” , “Fluer”.

Έκδοση πρώτου τεύχους του newsletter για το Έργο byDesign
η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ευαισθητοποίηση υπευθύνων επεξεργασίας και
εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υλοποιεί από τον
Νοέμβριο του 2020 το έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης του GDPR για τις ΜΜΕ και προώθηση της προστασίας
δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ («byDesign»), μας ενημέρωσε ότι το πρώτο τεύχος του newsletter του
έργου είναι διαθέσιμο στο https://bydesign-project.eu/2021/04/26/newsletter-v1/. Το έργο «byDesign» πραγματοποιείται σε συνεργασία
με το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την ελληνική εταιρεία ICT ABOVO με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το εν λόγω newsletter περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το έργο, την πρόοδο των εργασιών, την καταγραφή
των βασικών αποτελεσμάτων και αναγκών που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη συμμετοχή μελών σας
στα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στη δημιουργία εργαλειοθήκης και
εκπαιδευτικού υλικού για την προστασία των δεδομένων εκ σχεδιασμού (privacy by design) που είναι και ο βασικός στόχος του.

Αιτήσεις έως 17 Ιουνίου 2021 για την επιδότηση παγίων δανείων
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2236Β/29.05.2021 η απόφαση σχετικά με την Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιδότηση παγίων δαπανών κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020. Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν
εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), με σκοπό τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το
διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου
2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η
Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η
Δεκεμβρίου 2021. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 17η Ιουνίου 2021.
Δείτε εδώ την απόφαση (μαζί με τους ΚΑΔ) ΚΥΑ Αριθμ. ΓΔΟΥ 504/2021-ΦΕΚ 2236/Β/29-5-2021.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με όλα τα μέτρα που ισχύουν από 31.05.2021
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 33506/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2233/Β/29-5-2021, από τη Δευτέρα
31 Μαΐου, μετά από την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων, ανοίγουν και άλλες δραστηριότητες, όπως τα
γυμναστήρια ενώ η τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μειώνεται στο 25%. Δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ.
33506/2021 - ΦΕΚ 2233/Β/29-5-2021.

Οι νέες προθεσμίες υποβολών αιτήσεων-δηλώσεων ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
31 Μαΐου, 2021
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει τις προθεσμίες υποβολών αιτήσεων-δηλώσεων ένταξης (και ορθών
επαναλήψεων) στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Ιούνιο, αλλά και για προηγούμενους μήνες. Σημειώνεται ότι για τον Ιούνιο και
εφεξής, ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ εφαρμόζεται για εργαζομένους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης
την 31η.3.2021. Ειδικότερα:
Ι. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
για τον ΜΑΪΟ 2021– Α΄ ΦΑΣΗ
Παρατείνεται έως και 2/6/2021 η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τον μήνα Μάιο 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
ΑΠΟ 13/5/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/6/2021
ΙΙ. Για τον ΜΑΪΟ 2021– Β΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)»
και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τον μήνα Μάιο
2021, εντός της κάτωθι προθεσμίας:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
ΑΠΟ 3/6/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 8/6/2021
ΙΙΙ. Για τον ΙΟΥΝΙΟ 2021– Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Για τον μήνα Ιούνιο 2021, στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό, δίνεται η δυνατότητα
υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων
κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός
Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, εντός της κάτωθι προθεσμίας:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
ΑΠΟ 3/6/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2021
Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό – Α’ ΦΑΣΗ καθ’
όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας.
ΙV. Για τους μήνες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2021 – Β΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)»
και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄-ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους μήνες,
Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021 εντός της κάτωθι προθεσμίας, και ειδικότερα:
–για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ΦΑΣΗΣ,
-για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
ΑΠΟ 1/6/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 4/6/2021
Σημειώνεται ότι πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
(Β’ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες
μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους
λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

Διευκρινίσεις για τα self tests στον ιδιωτικό τομέα την εβδομάδα 31 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2021
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Διευκρινίζεται ότι ο
διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self-test) διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από
την προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.
Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την
εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Όπως έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εργασίας, για την εβδομάδα από 24.05.2021 έως 30.05.2021
οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε μέρα έως και 30.05.2021. Η
περίοδος ισχύος του εν λόγω test, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, ανέρχεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Συνεπώς
για την εβδομάδα από 31.05.2021 έως 06.06.2021 οι εργαζόμενοι υποβάλλονται και δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μετά την
παρέλευση επταημέρου από τη διενέργεια του test της προηγούμενης εβδομάδας. Παράδειγμα: Αν ο εργαζόμενος, για την εβδομάδα
από 24.5.2021 έως 30.5.2021,υποβλήθηκε και δήλωσε το αποτέλεσμα self test την Τετάρτη 26.05.2021, το test έχει ισχύ για μία (1)
εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, δηλαδή έως την ερχόμενη Τετάρτη, 02.06.2021. Αν ο εργαζόμενος πρόκειται να απασχοληθεί
με φυσική παρουσία την Τετάρτη 02.06.2021, π.χ. από 8:00 π.μ.– 16:00 μ.μ. υποχρεούται να έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο και
να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ανάληψη υπηρεσίας, δηλ. την Τρίτη 01.06.2021, από 8:00
π.μ. και μετά και σε κάθε περίπτωση πριν την προσέλευσή του/ης στην εργασία.

Σημαντική ανακοίνωση που αφορά σε υποβληθείσες αιτήσεις στη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις
Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι ο ΕΦΕΠΑΕ, Δικαιούχος της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις
Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», δημοσίευσε την κάτωθι ανακοίνωση: Κύριοι/ες, κατόπιν
φαινομένου που παρατηρήθηκε στη δράση "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών" και
αφορά σε υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης με Υ/Δ Λογιστή που αποκλίνει από το προβλεπόμενο στην Πρόσκληση υπόδειγμα
(Παράρτημα V, υπόδειγμα Γ΄), εφιστούμε θερμά την προσοχή στους υποψήφιους λήπτες της ενίσχυσης και στους λογιστές τους να μην
αλλοιώνουν το επίσημο υπόδειγμα και να αναγράφουν επακριβώς τα αναφερόμενα σε αυτό. Υποβληθείσα Υ/Δ Λογιστή που δεν
περιλαμβάνει τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση σημεία θα επιφέρει υποχρεωτικά την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης.
Συνιστούμε στις επιχειρήσεις που έχουν προβεί στο ανωτέρω σφάλμα να προχωρήσουν άμεσα σε αίτημα ακύρωσης της αίτησής τους
και ορθή επανυποβολή, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από την Πρόσκληση προθεσμίες ακύρωσης εντός 5 εργασίμων ημερών
(Κεφάλαιο 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, σημείο 6).

Ανάρτηση πινάκων για συμμετοχή στο
Πρόγραμμα Επιταγών Αγοράς Βιβλίων για
Νέους Ανέργους
Ο.Α.Ε.Δ Δελτίο Τύπου. Πίνακες δικαιούχων και
παρόχων
του
Προγράμματος
χορήγησης
πιστωτικών σημειωμάτων σε νέους έως 24 ετών
για την αγορά βιβλίων
Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 28 Μαΐου 2021,
οι πρώτοι πίνακες αποτελεσμάτων δικαιούχων και
παρόχων
του
Προγράμματος
χορήγησης
πιστωτικών σημειωμάτων σε νέους έως 24 ετών
για την αγορά βιβλίων, που υλοποιείται μέσω της
συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού με τον ΟΑΕΔ.
Η κατάταξη του πίνακα των δικαιούχων
πραγματοποιήθηκε με βάση τη χρονολογική σειρά
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους.
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.
Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων
εκδήλωσης
συμμετοχής τόσο από τους
δικαιούχους όσο και από τους παρόχους.
Υπενθυμίζεται ότι 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 το πιστωτικό σημείωμα 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).
Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού μας www.oaed.gr

FRUIT LOGISTICA 2022 - Face to Face Business in Berlin
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Εκπρόσωπος
Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, Τηλ: 210 6419037
Φαξ: 210 6445175 , E-Mail: berlinmesse@ahk.com.gr, www.german-chamber.gr
, www.german-fairs.gr, απέστειλε στο ΒΕΘ την παρακάτω την ενημέρωση, ότι
άνοιξε η πλατφόρμα δήλωσης στη FRUIT LOGISTICA, στο Βερολίνο στις 09 –
11.02.2022 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31.07.2021. « Τα σημάδια
δείχνουν ότι η πρόσωπο με πρόσωπο επιχείρηση και το FRUIT LOGISTICA
επιστρέφει! Οι παγκόσμιες προσπάθειες εμβολιασμού κάνουν μεγάλα βήματα
και τα σκληρά κλειδώματα δείχνουν τελικά την αποτελεσματικότητά τους. Τα
μειωμένα ποσοστά μόλυνσης μας κάνουν να ελπίζουμε ότι μπορούμε να
προσκαλέσουμε τον κόσμο στο Βερολίνο τον Φεβρουάριο. Αυτό επιτρέπει ξανά
προσωπικές συναντήσεις με νέους και παλιούς επιχειρηματικούς εταίρους.
Κάτω από το σύνθημα "Γνωρίστε ξανά στο χώρο" αντιμετωπίζουμε την
πρόκληση να διοργανώσουμε μια εμπορική έκθεση ζωντανά στο Βερολίνο για
τους εκθέτες και τους εμπορικούς μας επισκέπτες. Σας ευχαριστούμε για την
εμπιστοσύνη σας στη FRUIT LOGISTICA ως η κορυφαία εμπορική έκθεση
στον κόσμο για την επιχείρηση νωπών προϊόντων και σε εμάς ως οργανωτική
ομάδα. Γίνετε μέλος του κόσμου FRUIT LOGISTICA ξανά! Μπορείτε να βρείτε
όλες τις πληροφορίες, τις τιμές και την ηλεκτρονική εγγραφή εδώ
https://www.fruitlogistica.com/en/exhibitors/registration/ . Σημειώστε την
ημερομηνία: 9 - 11 Φεβρουαρίου 2022.

B2B matchmaking για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ στο τρίτο
επιχειρηματικό φόρουμ Ιαπωνίας-Αφρικής 2021
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στο Τόκυο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: «B2B matchmaking για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ στο τρίτο επιχειρηματικό φόρουμ ΙαπωνίαςΑφρικής 2021». Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕΙαπωνίας προκηρύσσει πρόσκληση για αιτήσεις για μια επερχόμενη ευκαιρία
εικονικής αντιστοίχισης για τις ΜΜΕ της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην
Αφρική να συναντηθούν με ιαπωνικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων
αγοραστών και επενδυτών, κατά τη διάρκεια του Τρίτου Επιχειρηματικού
Φόρουμ Ιαπωνίας-Αφρικής από τις 29 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου 2021. Η
προθεσμία υποβολής αίτησης που έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου ενδέχεται να
παραταθεί έως τις 18 Ιουνίου. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και τα
κριτήρια επιλεξιμότητας είναι διαθέσιμα ΕΔΩ. . Ημερομηνίες εικονικής
αντιστοιχίας: 29 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου 2021, χώρος: διαδικτυακά, κόστος
συμμετοχής: δωρεάν. Για να προκριθείτε στη διαδικασία προεπιλογής:
• Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και βεβαιωθείτε
ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας ΕΔΩ.
• Συμπληρώστε τη συνημμένη φόρμα αίτησης (διατίθεται επίσης ΕΔΩ) και
στείλτε
την
στην
ακόλουθη
διεύθυνση
email:
Japan_Africa_Business_Forum@eu-japan.or.jp Αναλυτικές πληροφορίες για
τους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων και το
πρόγραμμα θα βρείτε στον ιστότοπο: https://www.eu-japan.eu/events/callapplications-b2b-matchmaking-eu-smes-third-japan-africa-business-forum
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκυο (www.agora.mfa.gr
), Τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, FAX: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocomtokyo@mfa.gr

Ισοτιμία τίτλων εξωτερικού – Αναγνώριση τίτλων σπουδών
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο Β.Ε.Θ. κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα
Απασχόλησης» με τίτλο "Ισοτιμία τίτλων εξωτερικού – Αναγνώριση τίτλων σπουδών". Το ζήτημα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής
αναγνώρισης απασχολεί ιδιαίτερα σπουδαστές, αποφοίτους και επαγγελματίες, κατόχους τίτλων σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της
αλλοδαπής, τα οποία δεν τυγχάνουν άμεση αναγνώριση στην Ελλάδα. Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται οι αρμόδιοι φορείς
αναγνώρισης τίτλων, οι προϋποθέσεις αναγνώρισης καθώς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Επίσης, αποσαφηνίζονται οι
κατηγορίες των τίτλων σπουδών και αναγνώριση ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας.

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Υφιστάμενων
Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

Νέα δράση, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την
παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Υφιστάμενων
Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» αφορά στην
ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται
στην
παροχή
υπηρεσιών
γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν
από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η
λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια
ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα.
Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή
ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις
οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά
και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της
απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα
κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων
δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι
εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η δημόσια
χρηματοδότηση διαμορφώνεται έως 18.000 ευρώ ανά
ωφελούμενη
επιχείρηση.
Η
επιχορήγηση
ανά
ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή
ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών
λειτουργικών δαπανών. Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά
στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και
αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την
ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα
διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για
διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής
της. Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 16.000.000
ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ
Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που
διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε
διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα
πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά ωφελούμενες
επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα
σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019)
είναι οι:
93.13.10.01
Υπηρεσίες
γυμναστηρίου
ειδικών
γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη
γυμναστικής
93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή
κατ' αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη
μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για
περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της
επιχείρησης.
Ημερομηνία
Έναρξης
Ηλεκτρονικής
Υποβολής: Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη
28/07/2021 και ώρα 17:00. Ηλεκτρονική Υποβολή:
Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά
στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis .
Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση. Για κάθε πρόσθετη
πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να
απευθυνθείτε στο: Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις
10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. (κατόπιν ραντεβού).
Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από
σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ
έως τις 4.30 μ.μ.. Εmail: infoepan@mou.gr . Ιστοσελίδες:
www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr . Σημεία
Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών
Μονάδων τους: www.efepae.gr .

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 01.06.2021:
Νέα δράση, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την
παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την
επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες
επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο
Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027
και αφορά μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες (50
εκατομμύρια
ευρώ)
επιχειρήσεις:
-Ξενοδοχεία,
καταλύματα,
ενοικιαζόμενα δωμάτια, -Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία, Επιχειρήσεις
εκμετάλλευσης
τουριστικών
λεωφορείων.
Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση
πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. Το ποσό
της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για
τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα
μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί
εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως
εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας
]*365*5%. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά
ΑΦΜ. Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: Α) Νόμιμη λειτουργία. Β)
Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος
ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα). Γ) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020
σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%. Δ) Προσωπικό έτους
2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής
εργασίας. Ε) Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ(Κανονικό
Καθεστώς ΦΠΑ). Επισημαίνεται ότι:
*Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση
του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 2020.
*Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται
αυτοδικαίως στη δράση.
Δ) Επιχειρήσεις. που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και
ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες
εντός του 2020.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη
διεύθυνση www.ependyseis.gr.
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων
τοποθετείται εντός του Ιουνίου και αιτήσεις θα μπορούν να
υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα
γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση, χωρίς
δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης.
Οι ενταχθείσες στην δράση επιχειρήσεις υποχρεούνται:
-Να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα
γίνει με βάση τα δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
(Πεδία 361, 363, 364, 365).
-Να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021τουλάχιστον κατά 0,5
Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος θα
γίνει βάσει στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Επισημαίνεται ότι
Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των
Κωδικών 361, 363,364 και 365 του εντύπου των περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.
Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την
παρούσα δράση και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο
πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από
την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται
στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους
2021.
Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το υπερβάλλον
ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της τελευταίας χρονικά
χορηγηθείσας επιχορήγησης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Νέα Δράση: Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
Η
Δράση
του
ΕΠΑνΕΚ
«Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων
Δικηγόρων»:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=80&cs=&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nea_d
rasi_epichorigisi_autoapascholoumenon_dikigoron&utm_term=2021-06-02 αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των
αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.
Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων τους προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην
διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την απώλεια
εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.
Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού
εκσυγχρονισμού. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο
επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 20.000.000 ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι
αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα
και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά
πρόσωπα. Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00. Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής
Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00 Ηλεκτρονική Υποβολή. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων
δικηγόρων». Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε στο: Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ,Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.,
Εmail : infoepan@mou.gr ,Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών
Μονάδων τους: www.efepae.gr,

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ANUGA 2021, 9-13 Οκτωβρίου, Κολωνία- Γερμανία
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πολιτικής για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής,
προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση ANUGA 2021, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου 2021 στις
εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου Koelnmesse στην Κολωνία- Γερμανία. Στόχος της Περιφέρειας με τη συμμετοχή της είναι η
προώθηση προς τη διεθνή αγορά των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, η ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, η εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας που
παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία εν γένει. Με 100 χρόνια εμπειρίας, η Anuga αποτελεί μία από τις κορυφαίες εμπορικές
εκθέσεις στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων. Η Δ.Ε. ANUGA διεξάγεται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse της
Κολωνίας και αποτελεί την σημαντικότερη διεθνή έκθεση για τον κλάδο τροφίμων ποτών παγκοσμίως. Το υψηλό επίπεδο
διεθνοποίησης της έκθεσης, προσελκύει πάνω από 165.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 198 χώρες μέσα στους οποίους
περιλαμβάνονται αγοραστές από κορυφαίες εταιρείες τροφίμων. Μέσα σε 10 αίθουσες συνολικής έκτασης 280.000 τ.μ., 7.400 εταιρείες
από 107 χώρες, παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, δημιουργώντας την πιο αξιόπιστη αγορά στον παγκόσμιο κόσμο
τροφίμων για πελάτες τόσο από την Γερμανία όσο και από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο της έκθεσης προβάλλεται το σύνολο των
προϊοντικών κατηγοριών της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών καθώς και τεχνολογικά προϊόντα για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
όπως και προϊόντα συναφή με τις υπηρεσίες εστίασης. Ειδικότερα η έκθεση εκτείνεται σε 10 διακριτούς τομείς/αίθουσες:
➢ Fine Food (Γενικά Τρόφιμα)
➢ Frozen Food( κατεψυγμένα προϊόντα ,παγωτά)
➢ Meat (είδη κρέατος – κρεατοσκευάσματα)
➢ Chilled & Fresh food (προϊόντα συντήρησης-νωπά)
➢ Dairy (γαλακτοκομικά)
➢ Bread & Bakery (αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής
➢ Hot beverages (ζεστά ροφήματα)
➢ Drinks (ποτά)
➢ Organic (βιολογικά προϊόντα)
Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στην έκθεση του 2021 θα τηρηθούν όλα τα μέτρα για την διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης
στον εκθεσιακό χώρο και όχι μόνο. Παράλληλα η αύξηση των τ.μ των διαδρόμων, η μείωση της συνολικής εκθεσιακής επιφάνειας, η
απόσταση μεταξύ των περιπτέρων και άλλα θα διασφαλίσουν την προστασία των εκθετών και επισκεπτών, με βάση τα όσα
ανακοίνωσε η διοργανώτρια KOLNMESSE. Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην
έκθεση, παρακαλούνται τα μέλη του Β.Ε.Θ. που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της Π.Κ.Μ.,
να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) στα e-mail: g.karali@pkm.gov.gr
ή
dao@pkm.gov.gr το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή
διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής
Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα. Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, κα. Μαρία
Ελευθεριάδου 2313330052 και 2313330395 κ. Γεώργιος Γκανάτσιος.
Διαδικτυακή ημερίδα από τον ΣΘΕΒ για το πρόγραμμα MobiliseSME με θέμα: «Διασυνοριακή ανταλλαγή επιχειρήσεων και
εργαζομένων»
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ημερίδα,Πέμπτη 17.06.2021, για
την παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος MobiliseSME το οποίο είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα επιχειρηματικής κινητικότητας
που επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, υποστηρίζοντας βραχυπρόθεσμες
διασυνοριακές αποσπάσεις για το προσωπικό τους. Θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που προσφέρει το
πρόγραμμα τόσο για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας όσο και την εξέλιξη των υπαλλήλων σας. Αν θέλετε να ενισχύσετε τις διεθνείς
συνεργασίες, να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να προσαρμόσετε την επιχείρησή σας στις προκλήσεις που δεν έχουν έρθει ακόμα, έχετε
τη δυνατότητα στην ημερίδα αυτή να ανακαλύψτε την πρακτική και οικονομική στήριξη μέσω του MobiliseSME. Δεν υπάρχει κόστος
συμμετοχής.
Για
δηλώσεις
συμμετοχής
παρακαλούμε
όπως
συμπληρώσετε
τη
φόρμα
συμμετοχής
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYM_AJTIuhzGZMOiSCuGZcim2nUnnykH91wD5uqOE4bTqFZQ/viewform
μέχρι την
Τετάρτη 16 Ιουνίου. Δείτε εδώ το κείμενο της πρόσκλησης.

Samsung Innovation Campus: Upskilling Digitally
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν- ELTRUN/ ΟΠΑ, και η Samsung
Electronics Hellas, ανακοινώνουν την έναρξη του 1ου κύκλου του
προγράμματος Samsung Innovation Campus: Upskilling Digitally. Στόχος
του προγράμματος είναι να δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ηλικίας
21 – 45 ετών την ευκαιρία να γνωρίσουν digital εργαλεία από τους χώρους
του e-επιχειρείν και του Artificial Intelligence. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα
που δεν χρειάζεται προηγούμενη γνώση σε αντίστοιχα πεδία.
Αντικείμενο του προγράμματος:
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στο να αναπτύξει τις δεξιότητες των
συμμετεχόντων στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κι
επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές
που προσφέρονται στο χώρο του ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Artificial
Intelligence. Το πρόγραμμα, που σχεδίασε και υποστηρίζει επιστημονικά το
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχει ένα υψηλό θεωρητικό και πρακτικό
υπόβαθρο στη διοίκηση και την καινοτομία, καθώς και τη δυνατότητα
ανάπτυξης δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν μια καινοτόμο
ιδέα σε εφαρμόσιμο επιχειρηματικό πλάνο, βασιζόμενη σε στοιχεία Βάσεων
Δεδομένων και Στατιστικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ζητήματα που
αφορούν τον τρόπο ανάπτυξης νέων ιδεών και τη δυνατότητα εφαρμογής και
μοντελοποίησης τους. Το πρόγραμμα επιπλέον διαφοροποιείται μέσω της
εμπλοκής των συμμετεχόντων σε εργαστήρια καινοτομίας και
δημιουργικότητας και μέσω της ανάληψης ενός ομαδικού καινοτόμου έργου
(capstone) που εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του.
Σε ποιούς απευθύνεται:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή αποφοίτους Πανεπιστημίων,
Τεχνικών και Πολυτεχνικών Σχολών, άνδρες και γυναίκες, που θα ήθελαν να
δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο ψηφιακό επιχειρείν. Δεν απαιτείται
προηγούμενο τεχνικό υπόβαθρο.
Επιστημονική Υποστήριξη και Διδακτικό προσωπικό:
Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από
διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του ΟΠΑ και πανεπιστημίων του εξωτερικού,
ερευνητές, έμπειρα στελέχη της αγοράς και συμβούλους επιχειρήσεων. Η
επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος προσφέρεται από το εργαστήριο
Ηλεκτρονικού Εμπορίου ELTRUN (www.eltrun.gr) του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μεθοδολογία εκπαίδευσης:
Το πρόγραμμα διαθέτει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μείγμα από διαλέξεις,
ομαδικές εργασίες/ workshops, case studies και την «ενεργό» μάθηση
(action learning). Οι συμμετέχοντες καλούνται να δουλέψουν στο πλαίσιο
ομάδας, τόσο κατά τις ώρες συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσο και πέρα
από αυτές, και να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της ομαδικής τους
εργασίας στο πλαίσιο μιας διαγωνιστικής διαδικασίας με την ολοκλήρωση
του προγράμματος. Το υλικό των διαλέξεων και οι παρουσιάσεις θα είναι
διαθέσιμο στους συμμετέχοντες μέσω διαδικτύου. Συνολικά το πρόγραμμα
έχει διάρκεια 50 ώρες. Οι 30 ώρες θα διεξαχθούν μέσω live διαλέξεων στο
zoom και οι 20 ώρες μέσω ασύγχρονης μελέτης σε elearning πλατφόρμα.
Διάρκεια και διεξαγωγή προγράμματος:
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες, η παρακολούθηση είναι
υποχρεωτική, και θα διεξάγεται μία με δύο φορές κατ' έτος στο πλαίσιο του
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι διαλέξεις
πραγματοποιούνται εντός 4 εβδομάδων (τα live μαθήματα θα διεξάγονται
Τρίτη και Πέμπτη, μέσω zoom 17:00 – 20:00) Οι συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα θα επιλεγούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης, στο πλαίσιο
του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΟΠΑ, και θα υποστηριχθούν με τη χορήγηση υποτροφιών με
την οικονομική υποστήριξη της Εταιρίας Samsung Electronics Hellas. Οι
συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα
λάβουν πιστοποιητικό σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Αιτήσεις εώς: 16/6/2021 Έναρξη μαθημάτων: 22/6/2021 | Λήξη
μαθημάτων: 22/7/2021 Περισσότερες πληροφορίες: (εδώ). Δήλωση
Συμμετοχής: (εδώ)

Στην τελική ευθεία το Πανόραμα Νησιωτικών
Προορισμών 4-6 Ιουνίου 2021
Ανοίγει τις πύλες της το «Πανόραμα Νησιωτικών
Προορισμών» η Virtual Έκθεση που θα
πραγματοποιηθεί στις 4-6 Ιουνίου στο Ψηφιακό
Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο της Mact Media
Group.
Το Πανόραμα Νησιωτικών Προορισμών έχει στόχο
να δώσει βήμα στα νησιά για να προβάλλουν τα
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις ομορφιές τους,
τα αξιοθέατα, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο
κάθε νησί, τις δυνατότητες θεματικού τουρισμού
που έχουν και να τα κοινωνήσουν στο εγχώριο και
διεθνές κοινό με στόχο την ενίσχυση της
τουριστικής κίνησης στην περιοχή τους και την
ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Λόγω της
πανδημίας η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο
ψηφιακό εκθεσιακό κέντρο που δημιούργησε η Mact
Media Group σε μια προσπάθεια που δεν θα έχει
τίποτα να ζηλέψει από μια έκθεση με φυσική
παρουσία και ταυτόχρονα διασφαλίζει την ασφάλεια
και την υγεία εκθετών και επισκεπτών, ενώ η
είσοδος για τους επισκέπτες θα είναι δωρεάν. Το
Mact Expo Center είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να
απλό και φιλικό προς τον χρήστη και δεν απαιτεί
ιδιαίτερες
ικανότητες
χρήσης
των
νέων
τεχνολογιών. Η ψηφιακή του ισχύς μπορεί να
εξυπηρετήσει παράλληλα δεκάδες χιλιάδες χρήστες,
συγκεκριμένα το Digital Event Platform διαθέτει
χωρητικότητα για έως και 50.000 συμμετέχοντες
ανά ημέρα. Σημειώνεται πως εγγυάται την ασφάλεια
των προσωπικών δεδομένων εκθετών και
επισκεπτών και η λειτουργία του είναι απόλυτα
συμμορφωμένη με την κείμενη νομοθεσία GDPR.
Μπαίνοντας στο χώρο του Ψηφιακού Εκθεσιακού
Κέντρου οι επισκέπτες κάνουν εγγραφή στην
υποδοχή με μια απλή διαδικασία και κατόπιν
μπορούν να περιηγηθούν στα περίπτερα και να
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και τα συνέδρια που
διοργανώνονται στα πλαίσια της έκθεσης που
φιλοξενείται. Η επίσκεψη στην έκθεση θα είναι
χωρίς κόστος με στόχο να προσελκύσει το μέγιστο
δυνατό κοινό και να διαφημιστούν τα νησιά μας
εντός και εκτός συνόρων. Τα εικονικά περίπτερα
εμφανίζονται ακριβώς όπως τα περίπτερα των
φυσικών εκθέσεων, αντανακλούν μια ακριβή εικόνα
ενός παραδοσιακού περίπτερου με γραφείο και
καρέκλες, με την επωνυμία εταιρείας, με
διακόσμηση χώρου όπως και στις φυσικές εκθέσεις.
Ο επισκέπτης μπορεί να ζητήσει άμεση επικοινωνία
με ένα ή πολλούς εκθέτες μέσω άμεσων μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μια φωνητική
κλήση ή ακόμη μέσα από το chat room. Μέσα στα
εικονικά περίπτερα υπάρχουν επίσης εικονίδια, με
τα οποία μπορεί ο επισκέπτης να κατεβάσει
παρουσιάσεις ή προϊοντικούς καταλόγους μαζί με
διαφημιστικά έντυπα. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της έκθεσης για περισσότερες πληροφορίες
www.islandstourismpanorama.com
ή μπείτε στο
https://www.mactexpocenter.com/
για
να
πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στη reception
του εκθεσιακού κέντρου.

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας»

Αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr η νέα «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και
Μείωση της Φτώχειας» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (http://www.opengov.gr/minlab/?p=5140).
Στη
Στρατηγική καταγράφονται οι κεντρικοί άξονες του υπουργείου για μία ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και καταπολέμησης του
κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού, κυρίως των ειδικών και ευάλωτων ομάδων και μείωσης της φτώχειας.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου η ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ
Δελτίο Τύπου. Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση αποπληρωμής
οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), όπως ορίζεται από την
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 458/06.02.2021).
Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις δανειοληπτών για ένταξη στις ρυθμίσεις βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/steghastikiprostasia
Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα «Κοινωνική Πολιτική & Λοιπές Παροχές» οι ενδιαφερόμενοι
δανειολήπτες επιλέγουν το πεδίο «Στεγαστική Προστασία», μετά το σύνδεσμο «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών
δανειοληπτών τ. ΟΕΚ» και κατόπιν τον σύνδεσμο «Σύνδεση στη νέα εφαρμογή», όπου εισέρχονται με τους κωδικούς ΤaxisNet και
ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής».
Οι δανειολήπτες δύναται να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους όπως:
• Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες
• Διαγραφή οφειλής εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό τουλάχιστον 60% του τελικού ποσού δανείου
• Διαγραφή οφειλής έως 6.000€
• Διαγραφή τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί
• Ένταξη στις ρυθμίσεις δικαιούχων που έχουν καταθέσει αίτημα του αρ. 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
• Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής
• Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου (ποσοστό 40% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 60% του τελικού
ποσού δανείου εντός 5 ετών και 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός 8 ετών)
• Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για 6 έως 36 μήνες, εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των
ανέργων
• Ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης, ανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν
αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ.

Οι εκθέσεις SECUREXPO, INDELEX & SMART HOME Expo επιστρέφουν μέσα από τη συνδυαστική διοργάνωση ISS
Ύστερα από πολύμηνη αναστολή εργασιών λόγω του SARS-CoV2, ο εκθεσιακός κλάδος επανεκκινεί από 1η Σεπτεμβρίου όπως
ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
Η εμπειρία των όσων έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα απέδειξε ότι η αγορά έχει ανάγκη την πραγματοποίηση των εκθέσεων, οι
οποίες αποτελούν το πιο σημαντικό γεγονός για τις εμπορικές συναλλαγές και δεν μπορούν να υποκατασταθούν εύκολα από
ενέργειες και δράσεις ψηφιακής μορφής.
Οι εκθέσεις SECUREXPO, INDELEX & SMART HOME Expo δεν μπορούν να απουσιάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα
δρώμενα της αγοράς, δεδομένου ότι η προηγούμενη SECUREXPO πραγματοποιήθηκε το 2018, δηλαδή πριν 3,5 χρόνια και η
INDELEX-SMART HOME Expo το 2019 πριν 2,5 χρόνια.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν όλα τα παραπάνω δεδομένα η διοργανώτρια εταιρία προετοιμάζει ένα δυναμικό come back με μια
συνδυαστική διοργάνωση με νέο τίτλο ISS - από τα αρχικά των 3 εκθέσεων Indelex/Securexpo/Smart Home Expo, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2021, στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C.
Η συνδυαστική έκθεση ISS θα αποτελέσει τον σημαντικό «συνδετικό κρίκο» μεταξύ της αγοράς, των πελατών και των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς των:
•
Συστημάτων και Τεχνολογιών Ασφάλειας
•
Οικιακού και Κτιριακού Αυτοματισμού
•
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
•
Έξυπνων Τεχνολογιών και Συστημάτων
•
Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων
Η διοργανώτρια εταιρία εγγυάται την άρτια και ασφαλή διοργάνωση των 3 εκθεσιακών brands SECUREXPO, INDELEX, SMART
HOME Expo, που λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τη νέα διοργάνωση ISS, διευρύνουν ποσοτικά και ποιοτικά το δυνητικό κοινό
επαγγελματιών επισκεπτών, μεγιστοποιώντας τα εμπορικά οφέλη των εταιριών που θα συμμετάσχουν.
Περισσότερες Πληροφορίες στις ιστοσελίδες: www.securexpo.eu
www.indelex-smarthomexpo.eu

Δωρεάν καταχώρηση επιχειρήσεων – επαγγελματιών
Η ομογενειακή εφημερίδα The New Hellenic Times δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
επαγγελματίες της Ελλάδας να προβληθούν δωρεάν σε όλη την ελληνική Διασπορά και τους ομογενείς απανταχού της γης. Κάνοντας
χρήση της φόρμας δωρεάν καταχώρησης επιχειρήσεων που διαθέτει η ιστοσελίδα των The New Hellenic Times επιχειρηματίες και
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβληθούν σε όλη την ελληνική Ομογένεια και
μάλιστα δωρεάν. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που στόχο έχει τόσο τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και την προβολή των
επαγγελματιών της χώρας σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό της Διασποράς, ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται και οι ίδιοι οι Ομογενείς
που μπορούν να πλοηγηθούν εύκολα και πρακτικά σε έναν ολοκληρωμένο επαγγελματικό κατάλογο και να βρουν τις υπηρεσίες, τα
προϊόντα ή τον επαγγελματία που αναζητούν στην Ελλάδα. Η διαδικασία καταχώρησης μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα απλή, ενώ το
μόνο που έχει να κάνει κάποιος επαγγελματίας είναι το να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα που υπάρχει διαθέσιμη στους The New
Hellenic Times. Τόσο για τη διαδικασία της καταχώρησης μιας επιχείρησης όσο και για όλες τις ενέργειες προβολής στον εν λόγω
κατάλογο δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση προς τους επαγγελματίες.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://thenewhellenictimes.com/diafhmisteite/ .

Middle East Organic & Natural Products Expo 2021
Η μοναδική έκθεση για τα βιολογικά προϊόντα, φυσικά προϊόντα και προϊόντα υγείας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική,
«μετακομίζει» προσωρινά στην ΨΗΦΙΑΚΗ της έκδοση σε δύο περιόδους, τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο, πριν ανοίξει τις πύλες της
για ΦΥΣΙΚΗ παρουσία, το Δεκέμβριο 2021. Την έκθεση επισκέπτονται επαγγελματίες των κλάδων της υγιεινής διατροφής και
διαβίωσης από τη Μέση Ανατολή, την Ινδία, την Αφρική, την Ευρωπαϊκή ένωση κ.ά.
Η ΨΗΦΙΑΚΗ έκδοση, περιλαμβάνει για κάθε εκθέτη:
•
Ιστοσελίδα της επιχείρησης με δυνατότητα ανάρτησης φωτογραφιών και βίντεο.
•
Δυνατότητα ανάρτησης έως και 25 κωδικών προϊόντων με φωτογραφίες, περιγραφή και τιμές.
•
25 επιβεβαιωμένα αιτήματα από υποψήφιους αγοραστές στη Μέση Ανατολή.
•
3 επιβεβαιωμένες συναντήσεις με αγοραστές μέσω ενσωματωμένης πλατφόρμας.
•
60 αντιστοιχίσεις εκθέτη/αγοραστή βάσει εξατομικευμένης στόχευσης.
•
Δυνατότητα προγραμματισμού απεριόριστων συναντήσεων.
•
Δυνατότητα ανάρτησης βίντεο έως 5 λεπτών, το οποίο θα προωθηθεί από τη διοργανώτρια για την καλύτερη προβολή
του εκθέτη.
Κόστος Συμμετοχής:
- Συμμετοχή στην μία ψηφιακή έκθεση: 950€*
- Συμμετοχή και στις δύο ψηφιακές εκθέσεις: 1.700€*
*Απαλάσεται ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης από τη Μεγάλη Βρετανία
Η ΦΥΣΙΚΗ έκδοση, περιλαμβάνει για κάθε εκθέτη:
•
Προβολή της επιχείρησης σε ομαδικό περίπτερο με τραπέζι, καρέκλες, info stand με λογότυπο εταιρείας, φωτισμό,
καθαριότητα, πρίζα, μοκέτα, πάνελ.
•
Δωρεάν συμμετοχή ενός έτους στη μοναδική online πλατφόρμα βιολογικών και φυσικών προϊόντων στη Μέση Ανατολή,
την www.arabianorganics.com.
•
Εγγραφή στον κατάλογο της έκθεσης.
•
Πρόταση και αποστολή στοιχείων 5 εν δυνάμει αγοραστών κάθε μήνα έως την διεξαγωγή της έκθεσης.
•
Επιβεβαιωμένες συναντήσεις με τους πιο «ταιριαστούς» υποψήφιους αγοραστές.
•
Μεταφορά εμπορευμάτων στο εκθεσιακό κέντρο (όχι επιστροφή)
Κόστος Συμμετοχής:
- Συμμετοχή σε ομαδικό περίπτερο: 2,200€* για χώρο 4τμ
*Απαλάσεται ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης από τη Μεγάλη Βρετανία
Για εκφράσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στην Middle East Organic & Natural Products Expo 2021 παρακαλούμε πατήστε (εδώ):

Σε μια εβδομάδα «κλείνει» το πρόγραμμα απασχόλησης για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών σε κλάδους έξυπνης
εξειδίκευσης
Δελτίο Τύπου. Μέχρι την Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59, μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή στο
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής
δραστηριότητας».
Με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης, το πρόγραμμα επιχορηγεί για 15 μήνες το 60%
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη ανέργων έως 39 ετών, με μηνιαίο ανώτατο όριο τα 700 € για
πτυχιούχους, 750 € για κατόχους μεταπτυχιακού και 800 € για κατόχους διδακτορικού.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους εξής τομείς:
• Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα
• Ενέργεια
• Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη
• Μεταποίηση – Βιομηχανία
• Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
• Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή
• Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Υλικά – Κατασκευές
Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, που
επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων Πληροφορικής.
Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα
και επιδόματος αδείας. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Απλούστευση Διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ
Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Καταργούνται από τα
συστήματα των ΚΕΠ 68 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ που κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά. Στο πλαίσιο του
Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προχώρησαν σε συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών
διαδικασιών των φορέων του δεύτερου, με στόχο τη διοικητική αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που υπήρχαν στις βάσεις
δεδομένων του Κράτους και μπέρδευαν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας έχει
ξεκινήσει με την επαναξιολόγηση 272 διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προωθηθεί η ουσιαστική διοικητική ενοποίηση του
Φορέα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Ομάδα εργάζεται σε τρεις (3) άξονες:
την αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που δεν έχουν πλέον νόημα ύπαρξης, είτε μέσω συγχώνευσης τους είτε μέσω
κατάργησης τους από τα συστήματα του Δημοσίου
τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ένταξη τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου
αυτό είναι εφικτό
την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr)
αλλά και την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) .
Στο παραπάνω πλαίσιο, με Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Λεωνίδας Χριστόπουλος προς όλα τα ΚΕΠ της χώρας, εξήντα οκτώ (68) διαδικασίες του eΕΦΚΑ, που κρίθηκαν παρωχημένες ή που παρέχονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ,
ενώ 11 από αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί από μια Ενιαία Διαδικασία για τα Έξοδα Κηδείας, μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ, με
κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά. Οι εξήντα οκτώ διαδικασίες που καταργούνται είναι οι εξής:

Κωδικός
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Τίτλος πιστοποιημένης διαδικασίας
Ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)
Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τη σύζυγο)
Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)
Έξοδα κηδείας συνταξιούχου ΤΣΑΥ
Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Διαγραφή από τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Εγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Έκδοση νέου βιβλιάριου υγείας ΤΣΜΕΔΕ (σε αντικατάσταση απολεσθέντος άμεσα
ασφαλισμένου ή συζύγου ή τέκνου)
Επανεγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Έκδοση βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)
Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ για τον ανασφάλιστο σύζυγο
Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)
Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας (για τη σύζυγο)
Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων (για προστατευόμενα μέλη)
Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67)
Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Παιδιά / Ανήλικα αγόρια ή
ανύπαντρα και άνεργα κορίτσια
Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Διαζευγμένη / ος εντός ενός έτους
από την ημερομηνία του διαζευκτηρίου
Έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας ασφ. Δημοσίου/ Εν ενεργεία υπαλλήλου
Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Σύζυγος
Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος με αναστολή
Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Χήρα / ος
Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Ανύπαντρα ενήλικα παιδιά που
σπουδάζουν
Έκδοση βιβλιαρίου Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος
Υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου
Απώλεια Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας
Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας Συζύγου
Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου άγαμων τέκνων
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠΔΕΗ)
Αντικατάσταση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω συμπλήρωσης, απώλειας ή καταστροφής
Χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής στον Κλάδο Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων
και μελών οικογενείας
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Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας
Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας
Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Κλάδο Υγείας μέλους
οικογένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων
Αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας
Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ταμείου
ΤΣΜΕΔΕ – Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Μέσω Κ.Ε.Π.
Πιστοποιημένου χρήστη
Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου
να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
Επανεκτύπωση ειδοποίησης /απόδειξης καταβολής εισφοράς
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση
Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και
λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση
Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικολάβους)
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής σε μη απογεγραμμένες/ους στο ΙΚΑ
ατομικές επιχειρήσεις –επιτηδευματίες (φυσικά πρόσωπα)
ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση
(μόνο για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους μηχανογραφικά).
ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (η
βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο
ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)
ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση Ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για
θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο
σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους
καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)
Έκδοση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Έκδοση βεβαίωσης εργοδοτών ξενοδοχείων περί οφειλών
Χορήγηση εφάπαξ παροχής ή επιστροφή ατομικών εισφορών ασφαλισμένου
ξενοδοχοϋπαλλήλου
Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης
αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας)
Κάλυψη εξόδων κηδείας ασφαλισμένου από ΤΣΑΥ
Κάλυψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου από ΤΣΑΥ
Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67) από Ταμείο Νομικών
Χορήγηση βοηθήματος για έξοδα κηδείας (ΟΑΠ – ΔΕΗ)
Χορήγηση εξόδων κηδείας ΤΣΜΕΔΕ
Χορήγηση εξόδων κηδείας από το ΙΚΑ
Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ΤΕΑΥΕΚ
Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων από τον ΟΓΑ
Χορήγηση συντάξεως θανάτου και εξόδων κηδείας σε χήρες-χήρους και ορφανά
συνταξιούχων υγειονομικών από ΤΣΑΥ
Χορήγηση σύνταξης θανάτου και εξόδων κηδείας από το ΤΣΑΥ
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠΔΕΗ)
Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας προς τον ΟΓΑ

Έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει, στις 01.06.2021 , την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου
Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά – να
διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τις δε οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως 420
δόσεις. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό που αφορούσε μόνο επιχειρήσεις, ο νέος μηχανισμός
αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Διευκρινίζεται ακόμα ότι έχει ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε μέσω του
εξωδικαστικού μηχανισμού, να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου. Με τη ρύθμιση όλων των οφειλών, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
1ον. Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς
και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς
και της επαγγελματικής στέγης.
2ον. Αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.)
σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχεται αποπληρωμή σε έως 240 δόσεις, δηλαδή σε διπλάσιο
αριθμό δόσεων από ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Αριθμός που μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις, για οφειλές προς
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
3ον. Διαγραφή μέρους της οφειλής, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, χορηγεί στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδότηση της
δόσης των δανείων με υποθήκη/προσημείωση στην 1η κατοικία, ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση του
νοικοκυριού) για 5 έτη.
Ενώ, στον νέο μηχανισμό, έχουν ενσωματωθεί ειδικές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων
από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Με την έναρξη λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ολοκληρώνεται με επιτυχία η εφαρμογή του Νόμου
4738/2020 για τη «Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας» και η χώρα μας εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό
Πλαίσιο (ήτοι, Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019).
Ενός Νόμου που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει αποφασιστικά, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και
οικονομικής αποτελεσματικότητας, το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Και
ταυτόχρονα, εξασφαλίζει τη διατήρηση της αναγκαίας κουλτούρας πληρωμών.
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: «Από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς
το Δημόσιο σε έως 240 δόσεις – αριθμό διπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν – και προς τις Τράπεζες σε έως 420 δόσεις.
Παράλληλα, για χρέη προς το Δημόσιο, παρέχεται, υπό προϋποθέσεις και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, η δυνατότητα διαγραφής
έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων. Ενώ, τα ευάλωτα νοικοκυριά που θα ρυθμίσουν τα
χρέη τους, λαμβάνουν 5ετή κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων 1ης κατοικίας.
Με τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις, η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα και αποτελεσματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να
προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την 1η κατοικία όσο και την επαγγελματική στέγη.
Παράλληλα, έχουμε διαμορφώσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, ώστε οι πιστωτές να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες, οι πολίτες
να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών να διεξάγεται με
πλήρη διαφάνεια, κοινωνική ευαισθησία και οικονομική αποτελεσματικότητα.
Και φυσικά, συνεχίζουμε να επιβραβεύουμε τη συνέπεια, όπως πράξαμε με το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”, παρέχοντας κρατική
επιδότηση των δανείων 1ης κατοικίας και στους ενήμερους ευάλωτους δανειολήπτες».
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης δήλωσε: «Δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο
που στηρίζει, βήμα-βήμα, τους οφειλέτες, έτσι ώστε να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού παράγει μια
αυτόματη ρύθμιση οφειλών, βάσει της αξίας της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος, μετά την κάλυψη των εύλογων και
ανελαστικών δαπανών, του οφειλέτη, των συνοφειλετών και εγγυητών του.
Καλούμε όλους τους οφειλέτες – μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, συνταξιούχους κ.ά. – ανεξαρτήτως είδους
οφειλής (π.χ. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.) και ανεξαρτήτως
παλαιότητας οφειλής, είτε πρόκειται για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είτε για χρέη που
προϋπήρχαν, να υποβάλουν από σήμερα αίτηση ρύθμισης οφειλών και έτσι να λύσουν το πρόβλημα των υποχρεώσεων αυτών και
να αποφύγουν τη λήψη μέτρων σε βάρους τους από τους πιστωτές».
Ακολουθούν χρηστικές πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες ρύθμισης οφειλών:
Οι διαδικασίες ρύθμισης οφειλών διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού που
σχεδίασε και ανέπτυξε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και
φιλοξενείται στις υποδομές της.
Συνοπτικά, η διαδικασία ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Δημιουργία αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr ).
Άρση του απορρήτου του/της συζύγου, εξαρτώμενων μελών, συνοφειλετών και εγγυητών (εάν υπάρχουν) και άντληση
προσωπικών και οικονομικών στοιχείων.
Επιβεβαίωση κριτηρίων επιλεξιμότητας και διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων, με σκοπό τον αποκλεισμό στρατηγικών
κακοπληρωτών.
Παραγωγή, από την πλατφόρμα, μιας αυτοματοποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών, βάσει αλγορίθμου με συγκεκριμένους
οικονομικούς κανόνες/παραμέτρους (π.χ. αξία ρευστοποίησης, ικανότητα αποπληρωμής).
Διενέργεια ψηφοφορίας επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών από τους πιστωτές. Εάν η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει,
τότε η πρόταση αποστέλλεται στον οφειλέτη. Αξιολόγηση προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη. Υπογραφή συμφωνίας
αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Αναλυτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και συχνές
ερωτήσεις-απαντήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ
(www.keyd.gov.gr). Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαρτίου, οι επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική
δραστηριότητα (δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), μπορούν να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους, ακολουθώντας
τη διαδικασία της εξυγίανσης (http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_ejygiansh/), κατόπιν δικαστικής επικύρωσης της συμφωνίας
της πλειοψηφίας των πιστωτών. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση για το θεσμικό
πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο
213.212.57.30.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΠΑΕΔ – Cisco στην κυβερνοασφάλεια
Ο.Α.Ε.Δ Δελτίο Τύπου. Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων και αποκλειομένων του
διαδικτυακού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων «Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια» στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων
από την Τρίτη, 1 Ιουνίου στις 8:00 μέχρι και την Πέμπτη, 3 Ιουνίου στις 15:00. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με
τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/e-yperesies
Οι υποψήφιοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν το λόγο της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους
ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της
δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.
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.

Νέα από την Ε.Ε
Νέο σύστημα φορολογίας επιχειρήσεων στην Ε.Ε.
Στις 18 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός συστήματος φορολόγησης
για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και ευελπιστεί ότι θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας. Η
ανακοίνωση περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας
στην ενιαία αγορά της Ένωσης, στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης με επιπλέον θέσεις απασχόλησης, στην καλύτερη
διασφάλιση των εθνικών εσόδων, καθώς και στη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η πρωτοβουλία αυτή
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος φορολογικής μεταρρύθμισης της Ε.Ε. και είναι το προοίμιο του νέου πλαισίου για
τη φορολογία των επιχειρήσεων που η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει μέχρι το 2023.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf.
(ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος).
Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία
Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2021-27), η Ε.Ε. θα διαθέσει, μέσω του «Ορίζων Ευρώπη», 95,5 δις. ευρώ σε
δράσεις που θα αποβλέπουν στην επιβράβευση της επιστημονικής αριστείας και στη μεταρρύθμιση και βελτίωση του
ευρωπαϊκού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Βασική αποστολή του νέου προγράμματος είναι η καλύτερη σύνδεση της
Έρευνας και Καινοτομίας με τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, θα δοθεί προτεραιότητα στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της πανδημίας COVID-19, στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της ψηφιακής
μετάβασης, στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, των τροφίμων και των υδάτινων πόρων, στην ενίσχυση των Μ.Μ.Ε.,
καθώς και σε καινοτόμες δράσεις στον τομέα της υγείας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο πρόγραμμα θα είναι ενισχυμένο κατά 18,5
δις. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ότι για πρώτη φορά προβλέπεται και ειδικός
προϋπολογισμός για τον πολιτιστικό και το δημιουργικό κλάδο. Περισσότερες πληροφορίες: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0435&from=E . (ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος).
Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Erasmus+»
Στις 18 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα «Erasmus+», εξασφαλίζοντας 28,4 δις. ευρώ έναντι 14,7
δις. ευρώ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2014-20). Το «Erasmus», που οι πολίτες εκτιμούν ως το πιο
επιτυχημένο από τα προγράμματα της Ε.Ε. για τις μελλοντικές γενιές, αποβλέπει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη μάθηση
και στην ενίσχυση της κινητικότητα, στην προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του
αθλητισμού, καθώς και στην προαγωγή της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το νέο «Erasmus+» θα παρέχει περισσότερες δυνατότητες
συμμετοχής σε ευάλωτες κατηγορίες, όπως οι μετανάστες και τα άτομα που ζουν με αναπηρίες, σε συνθήκες φτώχειας ή σε
απομακρυσμένες
περιοχές.
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0367/COM_COM(2018)03
67_EL.pdf . (ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος).
Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του «LIFE»
Το πρόγραμμα «LIFE» αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και στοχεύει στην εφαρμογή της
Ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2021-27), το «LIFE» θα
διαθέσει 5,4 δις. ευρώ, έναντι 3,46 δις. ευρώ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2014-20), σε δράσεις που θα
αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην αποδοτικότητα των πόρων, στην προώθηση της κυκλικής
οικονομίας και της ποιότητας ζωής, στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στη μετάβαση προς καθαρές πηγές ενέργειας, στην
ανάπτυξη βιώσιμων περιβαλλοντικών πολιτικών, στην εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διακυβέρνησης, καθώς και σε
ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς
χρηματοδότηση και μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερες
πληροφορίες:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0385&from=EN
.
(ΠΗΓΗ:
REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος).

Νέα από την Ε.Ε. (Συνέχεια)
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στην κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία
Στις 19 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (Τ.Δ.Μ.), που
στοχεύει στη στήριξη των περιφερειών , των κλάδων και των εργαζομένων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη μετάβαση προς μία
κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Το Τ.Δ.Μ. θα διαθέσει 17,5 δις. ευρώ σε δράσεις για τη διευκόλυνση ένταξης των εργαζομένων στην
αγορά εργασίας, καθώς και σε ενέργειες στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, των
πανεπιστημίων και των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι πόροι θα κατανεμηθούν αφενός στις περιοχές που έχουν πληγεί
περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση και αφετέρου ως επιβράβευση των κρατών μελών που θα πετύχουν ταχύτερα τους
στόχους
μείωσης
των
εκπομπών
αερίων
του
θερμοκηπίου.
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0219_EL.pdf . (ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος).
Παγκόσμιες Ημέρες Βιώσιμης Ενέργειας 2021, 21 - 25 Ιουνίου 2021 σε Wels και σε απευθείας σύνδεση
Το να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050 είναι ένας φιλόδοξος στόχος που απαιτεί φιλόδοξα μέτρα. Η
ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του χάρτη πορείας για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. Σε 3 ημέρες, η εκδήλωση προσφέρει στους εκπροσώπους 6 ειδικά συνέδρια,
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Πολιτικής Ενεργειακής Απόδοσης, του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Pellet, του
Συνεδρίου Βιομηχανικής Ενεργειακής Απόδοσης και του Συνεδρίου Έξυπνης Ηλεκτρονικής Κινητικότητας. Υβριδικό γεγονός: Online
συμμετοχή από οπουδήποτε στον κόσμο. Επιτόπια συμμετοχή: σύμφωνα με τους κανόνες COVID που ισχύουν κατά τη στιγμή της
εκδήλωσης, οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν λεπτομερείς οδηγίες πριν από την εκδήλωση. Οι επιτόπιες ημέρες
συνεδρίων στο Wels/Αυστρία θα είναι 22 - 24 Ιουνίου. Πρόγραμμα: https://www.wsed.at/programme/overview . Εγγραφείτε τώρα!
https://www.wsed.at/online-registration . (ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος).

Ζήτηση Συνεργασίας από την Ινδία
Η κα. Rishi Kothari ιδιοκτήτης της Rishi Corporation προμηθεύει όλα τα υλικά και αξεσουάρ τσαντών όπως φερμουάρ, βαμβακερό
ύφασμα, βαμβακερά-πολυέστερ σχοινιά, ελαστικές κορδέλες στους κατασκευαστές και εξαγωγείς τσαντών από γιούτα και δέρμα της
Καλκούτα, στη Δυτική Βεγγάλη, Ινδία τα τελευταία 8 χρόνια. Με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για
συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Ορισμένοι κωδικοί HSN των προαναφερθέντων προϊόντων είναι 9607, 58063920, 58063990,
58062000, 5208. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.rishicorpindia.com Τηλ.: +91 9836707525
(Διεύθυνση 6 Bysack Street, 3ος όροφος).

Ζήτηση νωπών φρούτων και λαχανικών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Η Εμιρατινή εταιρεία SUN FLORITECH INTERNATIONAL LLC-CHOMAL (Central Fruit&Vegetable Market, Al Aweer, Πόλη/Τ.Κ:
DUBAI / 0000, Χώρα:

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, Τηλέφωνο:

+97143202071,

Ηλ.Ταχυδρομείο: chomal@yahoo.com) ενδιαφέρεται για εισαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα. Ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση chomal@yahoo.com . (ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter - 31/5/2021,
agora_help@mfa.gr .)

ΔΩΡΕΑΝ φορολογικό σεμινάριο από την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.)
Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.) διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ φορολογικό σεμινάριο μέσω FACEBOOK στις 9
Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρες 16:30- 20:30 με θέμα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Με
ανάλυση των: 1. αναφορά στα έντυπα Ε1,Ε2,Ε3 και Ν για το φορολογικό έτος 2020. 2. Στους κωδικούς των πληροφοριακών
στοιχείων του εντύπου Ε1 και στους ρόλους που διαδραματίζουν 3. Στον πίνακα 4 με όλες τις κατηγορίες των εισοδημάτων ( μισθωτή
εργασία, συντάξεις, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, επιχειρηματική δραστηριότητα, κεφαλαίου, υπεραξία μεταβίβασης
κεφαλαίου ) 4. Στον πίνακα των τεκμηρίων και όλες οι περιπτώσεις που δεν θα ισχύσουν αυτά για το φορολογικό 2020 με
παραδείγματα και εφαρμογές 5. Στους λοιπούς πίνακες ( πρόσθετα ποσά, ποσά δαπανών, στοιχεία εξαρτώμενων μελών) 6. Στις
αλλαγές στα έντυπα Ε2 και Ε3 με παραδείγματα 7. Στην ανάλυση των σημαντικότερων κωδικών του Εντύπου φορολογίας
εισοδήματος των Νομικών προσώπων και Νομικών οντοτήτων (έντυπο Ν) με παραδείγματα και εφαρμογές. Εισηγητές: 1.
Καλαμαράς Νικόλαος, Ειδικός Εισηγητής Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄τάξης, Εσωτερικός
Ελεγκτής επιχειρήσεων 2. Τσιώλης Θωμάς, Φοροτεχνικός Ειδικών Σεμιναρίων Συντονιστής: Μανούσος Ντουκάκης Αντιπρόεδρος
Π.Ε.Φ.Ε. – Μέλος της E.F.E. (Ένωση Φοροτεχνών Ευρώπης) Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ: ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.pefe.gr ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΟΥ FACEBOOK ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ SITE ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ YOUTUBE: ΠΕΦΕ ΤΗΛ:
2106124910, 2108820002 E-MAIL: pefe@pefe.gr .

Ανακοίνωση εκδήλωσης «Τα μέτρα για την στήριξη στις γυναίκες και στην οικογένεια με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο»
Η Ομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά διοργανώνει ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση με
θέμα «Τα μέτρα για την στήριξη στις γυναίκες και στην οικογένεια με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο». Κεντρική Ομιλήτρια: Μαρία
Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων.
Στο e-mail που θα δηλώσετε θα σας αποσταλεί το link μέσω του οποίου θα λάβετε μέρος στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη.
Συμπληρώστε την ειδική φόρμα συμμετοχής (εδώ).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας να έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας την εφαρμογή zoom. Μπορείτε να
καταθέσετε ερωτήσεις πριν την έναρξη του σεμιναρίου: (Υποβολή Ερωτήσεων). Ημερομηνία 9.6.2021. Ώρα, 17.00. Τύπος: Webinar.

Συνέδριο «ARCHITECTS TALK»
Το συνέδριο Architects Talk by ARCHISEARCH θα πραγματοποιηθεί πάλι στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021 στις 16 & 17
Οκτωμβρίου.Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου η πρώτη ενότητα με θέμα Explore the unknown, θα παρουσιαστεί από αρχιτέκτονες
κορυφαίων γραφείων της χώρας, οι οποίοι θα συζητήσουν για τις τάσεις της αρχιτεκτονικής που κυριαρχούν, στην πρωτόγνωρη
περίοδο που διανύουμε αλλά και για το αυξανόμενο ενδιαφέρον στις παραθεριστικές κατοικίες-villas. Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου η
δεύτερη ενότητα αποτελείται από δύο sessions. Session Α: The Greek Marble Session Β: The Aluminium case. Καταξιωμένοι
αρχιτέκτονες θα συζητήσουν με κορυφαία στελέχη της αγοράς του μαρμάρου και του αλουμινίου, για τις εφαρμογές των υλικών αυτών
στην αρχιτεκτονική. Περισσότερες πληροφορίες: https://buildexpogreece.com/ .

AGROlogistics - Προκλήσεις & Προοπτικές στην Ελλάδα
Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνει με θέμα «AGROlogistics Προκλήσεις & Προοπτικές στην Ελλάδα» τη Δευτέρα 7 Ιουνίου και ώρα 16:30 – 18:30. Η εν λόγω διαδικτυακή ημερίδα
πραγματοποιείται σε συνέχεια της πρόσφατης μελέτης που εκπόνησε ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» αναφορικά με τις
δυνατότητες του κλάδου των Agrologistics στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τοΕθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ), το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ), το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης "ΕΞΑΝΤΑΣ" και το Center for
Advanced Infrastructure and Transportation (CAIT) του Πανεπιστημίου Rutgers του New Jersey, ΗΠΑ. Στόχος της ημερίδας είναι η
παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης και η ανάδειξη των νέων εξελίξεων, καλών πρακτικών και προκλήσεων του τομέα,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1KnOxLAR2mH9ZknpXJXt28B9l1S-iPR8lvVncZaSzpM/viewform?edit_requested=true

Επιχειρηματικά Νέα
Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Η Β81 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Σε συνέχεια
ενημέρωσής της από το Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο, μας γνωρίζει ότι
το διάστημα 15 έως 19 Νοεμβρίου, το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ - Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation),
θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον μεταποιητικό τομέα παγκοσμίου κύρους (World Class
Manufacturing training programme). Οι ελληνικοί φορείς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο εν λόγω πρόγραμμα,
μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, των
συμμετεχόντων, στην ιστοσελίδα: https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-I . Παρακαλούνται επίσης να
κοινοποιήσουν τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την ακόλουθη φόρμα https://www.eujapan.eu/wcm-november-2021-application-form , έως την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 . 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.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αργεντινή ( Μαϊος 2021).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Μπουένος Άϊρες (www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina), email: ecocom-buenosaires@mfa.gr
www.veth.gov.gr .

ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 56ο τεύχος
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Μάιος 2021) με θέμα «Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών
επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

του
και
και
στα

ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: «B2B
matchmaking για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ στο τρίτο επιχειρηματικό φόρουμ Ιαπωνίας-Αφρικής 2021». Πιο συγκεκριμένα,
το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας προκηρύσσει πρόσκληση για αιτήσεις για μια επερχόμενη ευκαιρία εικονικής
αντιστοίχισης για τις ΜΜΕ της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Αφρική να συναντηθούν με ιαπωνικές εταιρείες
συμπεριλαμβανομένων αγοραστών και επενδυτών, κατά τη διάρκεια του Τρίτου Επιχειρηματικού Φόρουμ Ιαπωνίας-Αφρικής από τις
29 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου 2021. Η προθεσμία υποβολής αίτησης που έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου ενδέχεται να παραταθεί έως τις
18 Ιουνίου. Ημερομηνίες εικονικής αντιστοιχίας: 29 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου 2021, χώρος: διαδικτυακά, κόστος συμμετοχής: δωρεάν.
Για να προκριθείτε στη διαδικασία προεπιλογής:
• Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας ΕΔΩ.
• Συμπληρώστε τη συνημμένη φόρμα αίτησης (διατίθεται επίσης ΕΔΩ) και στείλτε την στην ακόλουθη διεύθυνση email:
Japan_Africa_Business_Forum@eu-japan.or.jp Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των
συμμετεχόντων και το πρόγραμμα θα βρείτε στον ιστότοπο: https://www.eu-japan.eu/events/call-applications-b2b-matchmaking-eusmes-third-japan-africa-business-forum
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), Τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, FAX: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με τον οδηγό επιχειρείν γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης για την Ισπανία για το 2021.
- Η εξαγορά της Air Europa από την Iberia.
-Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας.
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 .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Μαΐου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΚΙΝΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας ενημερώνει για την διοργάνωση
διαδικτυακού συνεδρίου για εξαγωγές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα (14.10.2021). Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση
των εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών εξαγωγών από εκπροσώπους πέντε ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Τυχόν ενδιαφερόμενες
εταιρείες θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με το EU SME Centre έως τις 30.6.2021, παρέχοντας σχετικά στοιχεία για τις
δραστηριότητές τους, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και την διαδικασία συμμετοχής είναι αναρτημένες στην
ιστοσελίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Πεκίνο, Τηλέφωνο: (008610) 85326718, email: ecocom-beijing@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα
Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον μήνα Μάϊο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
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06/07/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΗΛ. 2108705010

382

05/07/2021 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 2313308154

ΓΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

383

11/06/2021
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΛ. 2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

384

21/06/2021 ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΤΗΛ. 2413504379

385

21/06/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2413504379

386

14/06/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ
2021 ΤΗΛ. 2313317537
30/06/2021
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2313300500

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

388

07/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΤΗΛ. 2313308154

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

389

07/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΤΗΛ. 2313308154

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

390

22/07/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛ. 2313323115

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

391

11/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΗΛ. 2695360606

ΤΗΝ
ΤΕΣΤ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

392

09/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 2695360606

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΝΑΡΘΗΚΩΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

393

11/06/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΤΗΛ. 2695360606

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

394

08/07/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ ΤΗΛ. 2313323115
22/06/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ
NCOR
IMPRESSION 3D PLUS S/N 5670 ΤΗΣ SIEMENS ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
MONACO
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2310 381080
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ RADAR ΤΗΣ

ΤΗΝ
ΕΜΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΤΗΝ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

424 ΓΣΝΘ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
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14/06/2021
ΓΙΑ
ΤΗΝ
2695360606
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11/06/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΑΚΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΥΠΩΝ
ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΤΗΛ. 2313 317535
15/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ
ΕΡΓΟΥ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΠΤΙΚΩΝ
ΙΝΩΝ
ΤΗΛ.
2310
381080

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

399

8/07/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΛ. 210 8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

400

1/07/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΠΧ.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ,
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Κ.Α ΤΗΛ. 210 3483161
1/07/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

1/07/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.
210
3483161
18/06/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 327864

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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5/07/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΥΑΡ ΤΗΛ. 22410 45300

ΔΕΥΑΡ

405

2/07/2021 (3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 210 6508591

ΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

406

2/07/2021 (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 210 6508591

ΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

407

2/07/2021 (1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 210 6508591

ΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

408

14/06/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.2310 381080

409

14/06/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΛ.2313 318410

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

410

17/06/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΗΛ.2313 318410

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

411

7/7/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ.2313 307195

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

412

2Η
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
+ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ.26953 60606
2Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

414

9/7/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ,
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313 307195

ΤΗΝ
ΤΟΥ

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

415

17/6/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΝΟΣ
ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.2313 307195

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

398

401

402

403

413

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
ΤΗΛ.

ΓΙΑ
ΤΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝΘ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΘ

424 ΓΣΝΘ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

•

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.

