Ιούλιος 2021
Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο
πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 5.000
ανέργους 30 ετών και άνω, με έμφαση στις
γυναίκες, σε 6 περιφέρειες
Δελτίο Τύπου. Τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και
ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το
νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω
στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση
στις γυναίκες» και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες
Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων
Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και
Κρήτης.
Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε
επιχειρήσεις και τα ποσά της επιχορήγησης μισθού
και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη
ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης
έχουν ως εξής:
•
•
•
•
•

466,5 € μηνιαία / 5.598 € ετήσια για
ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
559,8 € μηνιαία / 6.717,6 € ετήσια για
ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
606,45 € μηνιαία / 7.277,4 € ετήσια για
μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
653,1 € μηνιαία / 7.837,2 € ετήσια για
μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
699,75 € μηνιαία / 8.397 € ετήσια για
άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω.

•
Οι
επιχειρήσεις
που
ενδιαφέρονται
να
συμμετάσχουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους
αποκλειστικά
ηλεκτρονικά
μέσω
του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
στη
διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis.
Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα
υποδείξουν
στην
επιχείρηση
υποψηφίους,
σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα
και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα
επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην
έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο
πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει
χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των
200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο
προηγούμενα).
Στην
επιχορήγηση
συμπεριλαμβάνονται
τα
αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και
επιδόματα αδείας.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού
32.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020».
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν
την
ιστοσελίδα
του
ΟΑΕΔ
www.oaed.gr

Έτος 20ο

Τεύχος No 27

Ακύρωση συμμετοχής της ΠΚΜ στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και
Ποτών SPECIALITY & FINE FOOD LONDON 2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε έγγραφό της που στάλθηκε
(09.07.2021) στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αναφέρει τα
εξής : Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολιτικής για
την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, προτίθετο να
συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση SPECIALITY & FINE FOOD FAIR
LONDON 2021, που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο από τις 6 έως 7
Σεπτεμβρίου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο Olympia London. Η εν λόγω
έκθεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
και αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση προς τη διεθνή αγορά
των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην εδαφική
επικράτεια της Περιφέρειας μας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,
την εξωστρέφεια της παραγωγής και την εν γένει τόνωση του
πρωτογενούς τομέα της περιοχής μας. Προς υλοποίηση των ανωτέρω και
εν μέσω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια αγορά,
είχε ζητηθεί από τις επιχειρήσεις του κλάδου να εκδηλώσουν την πρόθεση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής με την ΠΚΜ στην SPECIALITY &
FINE FOOD FAIR LONDON 2021. Η συμμετοχή όμως στην εν λόγω
Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τους
συνοριακούς περιορισμούς που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο
Ηνωμένο Βασίλειο, προϋποθέτει την υποχρεωτική καραντίνα 10
ημερών σε ξενοδοχείο για τους εισερχόμενους ταξιδιώτες από
Ελλάδα. Γίνεται αντιληπτό ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός,
δυσκολεύει την οργάνωση και πραγματοποίηση της συμμετοχής
μας, καθώς αυξάνει τόσο το χρόνο παραμονής των εκπροσώπων
των επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και το αντίστοιχο
κόστος (διαμονή, διατροφή κλπ.). Υπό αυτές τις συνθήκες,
ακυρώνεται η συμμετοχή της ΠΚΜ στην SPECIALITY & FINE FOOD
FAIR LONDON 2021, καθώς οι τεχνικές δυσκολίες που προκύπτουν λόγω
των σχετικών περιοριστικών μέτρων, θα δημιουργούσαν προβλήματα στις
συμμετέχουσες με την ΠΚΜ επιχειρήσεις και θα έθεταν εν αμφιβόλω την
επίτευξη των στόχων της συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση. Παραμένουμε
στη διάθεσή σας 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, 2313330395 κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330052 κ. Μαρία
Ελευθεριάδου.

1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης
Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση
Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων
Υλών - ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη
επιπλέον τετρακοσίων σαράντα εννέα (449) έργων δημόσιας δαπάνης
7.043.994,74 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης τα συνολικά
ενταγμένα έργα ανέρχονται σε οκτακόσια πενήντα τρία (853). Η συνολική
δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 14.397.886,10 ευρώ. Δείτε τη σχετική
απόφαση εδώ.

4η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» σχετικά με την ένταξη επιπλέον δύο χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (2.084) ωφελούμενων με συνολική δημόσια δαπάνη
9.727.164,93 ευρώ.
Από τις εντάξεις χίλιοι επτακόσιοι ενενήντα (1.790) ωφελούμενοι προέρχονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με συνολική
δημόσια δαπάνη 8.354.713,21 ευρώ, καθώς και διακόσιοι ενενήντα τέσσερις (294) ωφελούμενοι από την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.372.451,72 ευρώ. Συνολικά στη Δράση έχουν ενταχθεί εννιά χιλιάδες διακόσιοι σαράντα
έξι (9.246) ωφελούμενοι με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 43.369.837,19 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.
Εκδόθηκαν οι ΚΥΑ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών από τους δικαιούχους όλων των κύκλων
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έως τις 16/7/2021
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου 04.07.2021: Με την έκδοση επτά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΓΔΟΥ 608/30.06.202 - ΦΕΚ Β΄ 2835, ΓΔΟΥ 609/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2836, ΓΔΟΥ 610/30.06.2021 - ΦΕΚ
Β΄ 2837, ΓΔΟΥ 611/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2838, ΓΔΟΥ 612/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2839, ΓΔΟΥ 613/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2840, ΓΔΟΥ
614/30.06.2021 - ΦΕΚ Β΄ 2841), παρατείνεται έως τις 16 Ιουλίου 2021 η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις
επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όπως είχε ήδη
ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών από τις 16 Ιουνίου. Παράλληλα, αναφορικά με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας, προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα,
δηλαδή των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Υπενθυμίζεται ότι κατά τα λοιπά, τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ. Με τις παραπάνω τροποποιήσεις, παρέχεται
επιπλέον χρόνος στις επιχειρήσεις για να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ διευκολύνεται η διαδικασία αναζήτησης και
έκδοσης πιστοποιητικών, μειώνοντας τα διοικητικά βάρη.

Διαδικτυακή εκδήλωση "EXPORTING TO SUB-SAHARAN AFRICA"- 15.7.2021
Tο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «EXPORTING TO SUBSAHARAN AFRICA» υπό την αιγίδα των ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και ΣΕΒΕ , για τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων στην Αφρικανική Ήπειρο,
στις 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που ασχολούνται με το μάρκετινγκ για την ανάπτυξη νέων αγορών και τις εξαγωγές
και επενδύσεις ιδιαίτερα σε χώρες της Υπο-σαχαριας Αφρικής.
Έμπειροι εισηγητές και στελέχη ελληνικών εξαγωγικών εταιριών θα αναφερθούν και θα αναλύσουν διάφορα ζητήματα και ευκαιρίες
σχετικά με την ανάπτυξη εξαγωγών (πρόγραμμα εκδήλωσης). Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: 12 Ιουλίου, 16:00
(έντυπο συμμετοχής)
Πρόσκληση

Άνοιξε την Τρίτη 6 Ιουλίου το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή
μονομερών δηλώσεων εργαζομένων

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και η συμβολή
τους στην ένταξη στην εργασία

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (05.07.2021): Από
αύριο Τρίτη 6 Ιουλίου και έως την Παρασκευή 16 Ιουλίου, ανοίγει το
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή μονομερών δηλώσεων εργαζομένων ως
εξής:
Πρώτον, για εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε
επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και
τουριστικών καταλυμάτων ή οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, για τη
χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Ιούνιο 2021.
Δεύτερον, καλλιτέχνες-επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού,
που έχουν εγγραφεί έως και την 10/1/2021 στην ειδική πλατφόρμα
artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και είναι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με τη σχετική
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2883), μπορούν να προβούν σε
μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τον Μάιο 2021.
Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (6-16 Ιουλίου 2021) δίνεται
εκ νέου η δυνατότητα σε καλλιτέχνες, που είναι εγγεγραμμένοι έως και
την 10/1/2021 στην προαναφερθείσα πλατφόρμα, να προβούν σε
μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις και για τους μήνες Ιανουάριο έως και
Απρίλιο 2021.
Τρίτον, δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων
δηλώσεων σε ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, για τη λήψη
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο
2021 σύμφωνα με την σχετική κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’
2883). Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση, ανά
μήνα,
στην
πλατφόρμα
supportemployees.services.gov.gr
(https://supportemployees.services.gov.gr/(S(cubw4gargq53azqgutrgb
awb))/login.aspx?ReturnUrl=%2f)
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, χωρίς να
απαιτείται δήλωση εργοδότη.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων, του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο
ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης με τίτλο " Τα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και η συμβολή τους στην
ένταξη στην εργασία ". Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
(Σ.Δ.Ε) είναι σχολεία ενηλίκων που απευθύνονται σε
όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική
εννιάχρονη εκπαίδευση, παρέχοντας τίτλο ισότιμο με
αυτόν του Γυμνασίου. Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας τους,
τα Σ.Δ.Ε έχουν επιτελέσει σημαντικό κοινωνικό έργο
παρέχοντας τη «δεύτερη ευκαιρία» στην εκπαίδευση σε
πολίτες που στο παρελθόν είχαν απωλέσει την κοινωνική
αυτή δυνατότητα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους, ένας
συνδυασμός τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης,
είναι ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των
εκπαιδευομένων με στόχο την επανασύνδεσή τους με τα
συστήματα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας.
Πρόσφατα, ο ν.4763/2020, «Το Εθνικό Σύστημα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης και άλλες διατάξεις» επαναπροσδιόρισε τη
λειτουργία τους. Στο κείμενο αυτό, αντλώντας από το
θεσμικό πλαίσιο τους, πληροφορούμε για τους στόχους
τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, καθώς και τις
δυνατότητες που παρέχουν στους αποφοίτους του στις
παρούσες συνθήκες.

Αναβολή 12ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Επιμελητηρίων
Λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας κρίσης για την υγεία, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Επιμελητηρίων (WCF) και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Ντουμπάι (DCCI) έχουν λάβει την απόφαση να αναβάλουν το
12ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επιμελητηρίων στις 23-25 Νοεμβρίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ worldchamberscongress@iccwbo.org
Επιχορηγήσεις για ανάπτυξη καινοτομιών σερβικών εταιρειών- Ανοίγει η πρώτη δημόσια πρόσκληση
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βελιγράδι (Tel.: +381 11 322-23-38, +381 11
323-15-77, Fax: +381 11 324-92-15, Ε-mail: ecocom-belgrade@mfa.gr) με έγγραφό του μας γνωρίζει ότι: Κατά την προσεχή περίοδο,
το σερβικό Ταμείο Καινοτομίας (ΤΚ) θα διαθέσει 20 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και
υπηρεσιών με εφαρμογή στην σερβική αγορά και μεγάλες δυνατότητες για εμπορική αξιοποίηση.
Οι καινοτόμες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών μέσω του προγράμματος Mini
Grants, Matching Grants Program και Collaborative Grant Scheme Program.
Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ είναι ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, στις 15:00 και οι αιτήσεις έργ ων
από όλους τους τομείς της επιστήμης, τεχνολογίας και από όλους τους βιομηχανικούς τομείς υποβάλλονται μέσω της πύλης του ΤΚ.
Η επόμενη δημόσια πρόσκληση για χρηματοδότηση προγραμμάτων αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου 2021.
Το πρόγραμμα Mini Grants απευθύνεται σε ιδιωτικές νέες επιχειρήσεις και ομάδες που ασχολούνται με την ανάπτυξη τεχνολογικών
καινοτομιών.
Το ποσό χρηματοδότησης που απονέμει το ΤΚ στο πλαίσιο του προγράμματος Mini Grants καλύπτει μέγιστο ποσοστό 70% και έως και
80.000 ευρώ του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού έργου.
Η διάρκεια των έργων είναι έως 12 μήνες. Σε περίπτωση που το έργο εγκριθεί για χρηματοδότηση,
θα πρέπει να συσταθεί εταιρεία.
Όπως ανακοινώθηκε, μέσω του προγράμματος Matching Grants, χορηγείται οικονομική στήριξη έως 300.000 ευρώ ανά έργο και οι
δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στη Σερβία.
Η υποστήριξη επιτρέπει στις εταιρείες να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες με υψηλή προστιθέμενη αξία και να
ενθαρρύνουν την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης υφιστάμενων καινοτόμων εταιρειών, καθώς και τη δημιουργία
συνεργασίας / συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες / οργανισμούς.
Η χρηματοδότηση που διατίθεται από το Ταμείο καλύπτει κατ 'ανώτατο όριο το 70% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου για
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και το 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
Τα έργα μπορούν να διαρκέσουν έως και 24 μήνες.
Το Πρόγραμμα Συνεργατικών Επιχορηγήσεων (πρόγραμμα CGS) προορίζεται για κοινοπραξίες που αποτελούνται από τουλάχιστον μία
Σερβική εταιρεία μικρού, μικρού ή μεσαίου ιδιωτικού τομέα και τουλάχιστον έναν Σερβικό δημόσιο τομέα έρευνας & ανάπτυξης.
Η οικονομική υποστήριξη έως 300.000 ευρώ ανά έργο επιτρέπει στις κοινοπραξίες να υλοποιούν κοινά έργα για τη δημιουργία
προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών και τεχνολογικών διαδικασιών υψηλής αξίας μέσω εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης.
Η συγχρηματοδότηση καλύπτει έως και 70% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού έργου για έργα των οποίων ο κύριος αιτών
είναι πολύ μικρή ή μικρή εταιρεία ή έως και 60% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού έργου για έργα των οποίων ο κύριος
αιτών είναι μεσαίου μεγέθους εταιρεία. Η διάρκεια των έργων είναι έως και 24 μήνες.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.inovacionifond.rs .
Με την έναρξη του νέου έργου "Αυξημένη ικανότητα καινοτομίας και τεχνολογική ετοιμότητα των ΜΜΕ", η κυβέρνηση της Δημοκρατίας
της Σερβίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν πρόσθετα κονδύλια για τη συνέχιση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ταμείου
Καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (IPA 2018).

Ανακοίνωση Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τις τακτικές θερινές εκπτώσεις
Σύμφωνα ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (02.07.2021), οι θερινές εκπτώσεις, εκτάκτως φέτος, ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 5
Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Τρίτη, 31 Αυγούστου. Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς
και της νέας μειωμένης τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη
του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται συμπληρωματικά, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του
καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης
ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη
περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. Ο τρόπος με τον οποίο
υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι ακριβής. Σε περίπτωση ελέγχου, να
είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατά
την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της παρ. 1 άρθρου 3 της
Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 «κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας
μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ το ποσοστό
έκπτωσης έρχεται συμπληρωματικά και όχι μόνο του. Έχει παρατηρηθεί ότι, επιχειρηματίες μέλη, καλοπροαίρετα και στην προσπάθειά
τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην
χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη και επισύρει αυστηρές κυρώσεις.
Επιβάλλεται λοιπόν προσοχή από τους καταστηματάρχες, ώστε να αναγράφουν πρώτα απ’ όλα την παλιά και νέα τιμή των προϊόντων
και κατόπιν γενικευμένο ποσοστό έκπτωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί
εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το
πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τέλος, επειδή στη σχετική ανακοίνωση του
Υπουργείου, δεν αναφέρεται ποια Κυριακή θα ανοίξουν τα καταστήματα στο πλαίσιο των τακτικών θερινών εκπτώσεων αναμένουμε
περισσότερες διευκρινήσεις από το νομοθετικό κείμενο και θα επανέλθουμε με επόμενη ενημέρωση. Περισσότερες πληροφορίες:
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, τηλ.2310548876, 2310547887,
fax: 2310538263 e-mail: empsylth@otenet.gr
www.tradesupport.gr.

Κατάρτιση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης των επενδυτικών
σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στα καθεστώτα
ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (5ος Κύκλος) και
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
(3ος Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη Νέα Προγραμματική
Περίοδο 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE/Τελικό
Συνέδριο & Διεθνές Workshop της Greek LIFE Task
Force - 15/07/21

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 06.07.2021:
Σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 90573/1-9-2020 και 90574/1-9-2020
Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση και σύμφωνα με τα ποσά
ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα
καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μικρές Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για το έτος 2020
και κατανεμήθηκαν στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων,
ανακοινώνουμε τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης των 65
επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν. Το συνολικό ποσό της
επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
ξεπερνά τα 107 εκατομμύρια ευρώ και η ενίσχυση με τη μορφή
φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στα 47,9 εκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα:
Στον 5ο κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»
υπήχθησαν 24 επενδυτικά σχέδια.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των
28.430.205,70€ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή
της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των
47.863.907,18€.
Στον 3ο κύκλο του καθεστώτος «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»
υπήχθησαν 41 επενδυτικά σχέδια.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των
78.706.619,28€ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της
φορολογικής απαλλαγής.
Μπορείτε να βρείτε τους πίνακες κατάταξης αναρτημένους στην
ιστοσελίδα ependyseis.gr. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η
διαδικασία έκδοσης των ατομικών αποφάσεων υπαγωγής των εν
λόγω επενδυτικών σχεδίων.
Η επικείμενη αναμόρφωση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου του
Αναπτυξιακού Νόμου, θα οδηγήσει σε σημαντική επιτάχυνση και
ευελιξία των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών
σχεδίων. Μειώνουμε το γραφειοκρατικό βάρος για την προσέλκυση
νέων επενδύσεων, που θα δημιουργήσουν νέες και καλά
αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Το Έργο Οικοδόμησης Δυναμικού «Ίδρυση και
Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα
LIFE» - GR LTF (LIFE14 CAP/GR/000003)* με
συντονιστή δικαιούχο το Πράσινο Ταμείο και
συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ολοκληρώνεται τέλος Ιουλίου μετά από πέντε
χρόνια υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό και εν αναμονή της
δημοσίευσης της νέας Πρόσκλησης LIFE 2021,
πραγματοποιείται Διαδικτυακή Εκδήλωση με τίτλο:
«Βασικά Σημεία της Νέας Προγραμματικής Περιόδου
2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE/Τελικό Συνέδριο &
Διεθνές Workshop της Greek LIFE Task Force – GR
LTF», την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00-15.45.
Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά. Δείτε ΕΔΩ
το πρόγραμμα εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες: Κέλλη Κολιγιώργα
Εμπειρογνώμονας Επικοινωνίας για το Περιβάλλον Greek
LIFE
Task
Force
E-mail:
kkoligiorga@prasinotameio.gr Τηλ:+30 210 5241903
εσωτ.122 Κιν.:+30 6932411930

Πληρωμή κύριων
Αυγούστου 2021

και

επικουρικών

συντάξεων

μηνός

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση
(08.07.2021):
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής
των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του
e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2021 το
ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών
συντάξεων:
ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Στις 26 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και
επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων
που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ)
που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
Στις 27 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι κύριες και
επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων
που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ)
που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Στις 28 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη θα καταβληθούν οι κύριες και
επικουρικές
συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ
και ΕΤΑΑ).
Στις 29 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη θα καταβληθούν κύριες και
επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠΜΜΕ και ΔΕΗ.

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων: Άνοιξε η
πλατφόρμα για αρχικές δηλώσεις και διορθώσεις
λαθών
Δελτίο Τύπου ΑΑΔΕ 06.07.2021: Σε συνέχεια του
προγραμματισμού που ανακοινώθηκε την προηγούμενη
εβδομάδα από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ,
ανοίγει στο myTAXISnet η πλατφόρμα για την υποβολή
αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων από τους
εκμισθωτές ή/και υπεκμισθωτές ακινήτων, κατά
περίπτωση, ως εξής:
Από τις 5/7 έως τις 20/7/2021:
·
Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων
μπορούν
να
υποβάλουν
αρχικές
ή
τροποποιητικές
Δηλώσεις
Covid
ή/και
Δηλώσεις
Πληροφοριακών
Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες
Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. Για τη
διευκόλυνση όσων υποβάλει ήδη Δηλώσεις
COVID, η ΑΑΔΕ τους θα αποστείλει σχετική
ειδοποίηση, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν
λάθη ή παραλείψεις τους.
·
μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Covid
οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που
δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Covid για τους
μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020
·
για τους μήνες Μάρτιο 2020 κι εφεξής, σε
περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων
ακινήτων που περιέχονται σε μία Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης του
αρχικού εκμισθωτή, οι υπεκμισθωτές καλούνται
να υποβάλουν τροποποιητικές Δηλώσεις
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, ώστε να
προσδιορίσουν
ποια
από
τα
ακίνητα
υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους υπομισθωτές
τους.
Επίσης, με σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
επεκτείνεται έως την 20η Ιουλίου 2021 η προθεσμία
δήλωσης της λύσης των Δηλώσεων Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που είχαν
λυθεί μέχρι την 12/6/2020.
Εξάλλου, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που
δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια για το έτος 2020, με
την Εγκύκλιο Ε. 2136 /2021 γίνεται δεκτό ότι στο έντυπο
Ε2 δύνανται να συμπληρώνουν μόνο το συνολικό
ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος, χωρίς να απαιτείται
η συμπλήρωση και της στήλης του μηνιαίου μισθώματος.

Σε ισχύ οι διατάξεις για τις νέες άδειες των εργαζομένων που προβλέπει ο νόμος για την Προστασία της Εργασίας
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (07.07.2021):
Τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4808/2021 για την «Προστασία της Εργασίας» που θεσπίζουν νέες άδειες για τους
εργαζόμενους γονείς και φροντιστές. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδόθηκε
σήμερα, οι πατέρες παιδιών που γεννήθηκαν από τις 19 Ιουνίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης) και μετά, δικαιούνται να λάβουν άδεια πατρότητας διάρκειας 14 ημερών ενώ από την ίδια ημερομηνία ενεργοποιείται η
επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τις γονικές άδειες. Η εγκύκλιος παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την χορήγηση των νέων αδειών σε
γονείς και φροντιστές, μεταξύ άλλων για την άδεια πατρότητας, τις γονικές άδειες, την άδεια φροντιστή, το δικαίωμα απουσίας για
λόγους ανωτέρας βίας, τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς, την επέκταση στην υιοθεσία σειράς αδειών που δικαιούνται οι
φυσικές μητέρες. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει ακόμη επεξηγήσεις για την προστασία από την απόλυση, γονέων που ζήτησαν ή έλαβαν τις
άδειες αυτές καθώς και για το καθεστώς ελέγχου εφαρμογής των νέων διατάξεων. Σε δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει: «Ο νόμος για την Προστασία της Εργασίας τίθεται σε εφαρμογή. Με τις
ρυθμίσεις για τις νέες άδειες που δικαιούνται γονείς και φροντιστές γίνονται σημαντικά βήματα για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με
την οικογενειακή ζωή. Μέσα στον Ιούλιο θα εκδοθεί η πλειονότητα των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπει ο νόμος για την
Προστασία της Εργασίας και μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα θέματα. Παράλληλα, θα προχωρήσουν οι δύο
μεγάλες παρεμβάσεις, δηλαδή η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η νέα Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας».
Οι νέες άδειες που θεσμοθετούνται ή επεκτείνονται έχουν ως εξής:
– Άδεια πατρότητας, 14 ημέρες με αποδοχές: Η άδεια αυτή χορηγείται συνολικά ή τμηματικά σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου
ως εξής είτε: α) είτε ο εργαζόμενος λαμβάνει δύο (2) ημέρες άδειας πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, προκειμένου να
καλύπτονται οι ανάγκες που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, οπότε στην περίπτωση αυτή, οι υπόλοιπες δώδεκα (12)
ημέρες, χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
γέννησης είτε β) χορηγείται το σύνολο των ημερών αδείας μετά την ημερομηνία γέννησης. Την άδεια δικαιούται κάθε εργαζόμενος
πατέρας, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι η άδεια
πατρότητας με το προηγούμενο καθεστώς ήταν δύο ημέρες. Σύμφωνα με μεταβατική διάταξη, που εξειδικεύεται με την εγκύκλιο, όσοι
πατέρες έχουν λάβει τις δύο ημέρες άδειας δικαιούνται τις επιπλέον (μέχρι 12) ημέρες έως ότου συμπληρωθεί ένας μήνας από τη
γέννηση του τέκνου.
– Γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών: χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους δύο
πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό. Μόνη προϋπόθεση είναι η επί 1 έτος απασχόληση του εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη. Αν
υπάρχουν περισσότερα παιδιά, οι γονείς έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια και για αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για
το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων,
τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και
συνεχόμενα, χωρίς να μεσολαβήσει ένας χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως
οκτώ ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. Έπειτα από αίτηση του εργαζόμενου η γονική άδεια
μπορεί να χορηγείται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του
εργαζόμενου να λάβει το επίδομα γονικής άδειας. Σύμφωνα με μεταβατική διάταξη, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλει το επίδομα της
γονικής άδειας και στους γονείς που έλαβαν την άδεια με βάση το προηγούμενο πλαίσιο (που δεν προέβλεπε επίδομα) εφόσον η άδεια
αυτή δεν είχε λήξει στις 19 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος.
– Άδεια φροντιστή: η άδεια (άνευ αποδοχών) χορηγείται για την κάλυψη σημαντικών αναγκών ή φροντίδας συγγενών ή άλλων
προσώπων που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό, για σοβαρό ιατρικό λόγο. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 6 μηνών εργασίας και η
διάρκεια της άδειας είναι έως 5 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
– Θεσμοθετείται δικαίωμα απουσίας του γονέα ή φροντιστή έως δύο φορές το χρόνο και για μία ημέρα κάθε φορά για λόγους ανωτέρας
βίας (π.χ. ασθένεια ή ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που χρήζει φροντίδας η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση). Η
άδεια είναι με αποδοχές.
–Γονείς παιδιών έως 12 ετών και φροντιστές δικαιούνται να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο
εργασίας ή μερική απασχόληση) με προϋπόθεση ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.
Με άλλες διατάξεις του νόμου, εξομοιώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων που υιοθετούν τέκνο έως οκτώ ετών με τις φυσικές
μητέρες (μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας), θεσπίζεται άδεια εργαζομένων
γυναικών για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ συμπληρώνεται, κωδικοποιείται και βελτιώνεται το
πλαίσιο για τη χορήγηση σειράς αδειών που προέβλεπε ήδη η νομοθεσία (όπως οι άδειες φροντίδας τέκνου, παρακολούθησης
σχολικής επίδοσης, γάμου, προγεννητικών εξετάσεων, ασθένειας παιδιού, σοβαρών νοσημάτων, νοσηλείας, κ.ά.)
Τέλος, προβλέπεται ρητά ότι η απόλυση εργαζόμενου, επειδή ζήτησε ή έλαβε άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση απαγορεύεται και είναι άκυρη
ενώ σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ισχύει η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Δηλαδή ο εργοδότης θα πρέπει να
αποδείξει στο δικαστήριο ότι η απόλυση έγινε για άλλους λόγους.
Επισυνάπτεται το κείμενο της εγκυκλίου

Τι προβλέπεται για τα self test στον ιδιωτικό τομέα για τον Ιούλιο
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (02.07.2021):
Ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία, έως το Σάββατο
10/07/2021, τέσσερα (4) δωρεάν self test, ένα για την εβδομάδα από 5/7/2021 έως 11/7/2021, ένα για την εβδομάδα από 12/7/2021
έως 18/7/2021, ένα για την εβδομάδα από 19/7/2021 έως 25/7/2021 και ένα για την εβδομάδα από 26/7/2021 έως 1/8/2021. Κατ΄
εξαίρεση, για την εβδομάδα από 28/6/2021 έως 4/7/2021, σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, δεν ισχύουν οι
προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. Από Δευτέρα 5/7/2021 έως και 1/8/2021 ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου 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. Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία 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. Σε
κάθε περίπτωση, όταν μεσολαβούν διαστήματα όπου ο/η εργαζόμενος/η απασχολείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή
τελεί σε νόμιμη άδεια κ.ά., ο επόμενος υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος τοποθετείται χρονικά έως και 24 ώρες πριν την ανάληψη
της επόμενης υπηρεσίας του/ης με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική του/ης σύμβαση τόπο εργασίας. Εξαιρούνται
από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του self-test σε χώρους εργασίας, οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ
τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σε περίπτωση
μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, οι εργαζόμενοι υποχρεούνται στη διενέργεια και επίδειξη
διαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποιείται ιδία δαπάνη είτε πρόκειται για self-test είτε για εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR
είτε για rapid test.

Το 97% των επιχειρήσεων που έλαβαν
δάνεια στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αύξησαν ή
διατήρησαν τις θέσεις εργασίας
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο
Τύπου 08.07.2021: Σημαντική συμβολή στη
διατήρηση των θέσεων εργασίας εν μέσω της
πανδημίας της Covid – 19 επιτέλεσαν τα
υποπρογράμματα 3 και 4 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ που
διατέθηκαν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας στις επιχειρήσεις, με προϋπόθεση την
διατήρηση των απασχολούμενων.Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία που διατηρεί η Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα, σχεδόν το 97% των
επιχειρήσεων που έλαβαν δάνεια στο πλαίσιο
του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ήτοι 14.835 επιχειρήσεις,
παρουσίασαν, σε επανέλεγχο στις 30 Ιουνίου,
αύξηση ή διατήρηση του προσωπικού τους.
Αντίθετα μόλις 499 επιχειρήσεις σε σύνολο
15.334 που έλαβαν δάνεια στο πλαίσιο του
ΤΕΠΙΧ ΙΙ, παρουσίασαν μείωση του προσωπικού
τους και κατ’ επέκταση θα διακοπεί η επιδότηση
των τόκων των δανείων τους. Οι επιχειρήσεις
που συμμετείχαν στο ΤΕΠΕΧ ΙΙ απασχολούσαν
τον Μάρτιο του 2021, συνολικά 117.496
εργαζομένους.
Συγκεκριμένα,
έπειτα
από
επανέλεγχο διατήρησης προσωπικού που
ζήτησε η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΠΙΧ ΙΙ για
τις περιπτώσεις 1.610 επιχειρήσεων που είχαν
εμφανίζει τον Ιανουάριο του 2021 μείωση,
παραλήφθηκε από το ΕΡΓΑΝΗ την 05-07-2021
νεότερο
αρχείο
με
στοιχεία
αριθμού
εργαζομένων. Από επεξεργασία των στοιχείων
Επιχειρήσεων προκύπτει ότι από τις 1.610
επιχειρήσεις:
561
επιχειρήσεις
αύξησαν
τον
αριθμό
απασχολούμενων κατά 6.672 απασχολούμενους.
550 επιχειρήσεις διατήρησαν τον ίδιο αριθμό
απασχολούμενων
499
επιχειρήσεις
μείωσαν
τον
αριθμό
απασχολουμένων κατά 2.085 απασχολούμενους
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων
που υπήρξε αύξηση απασχολούμενων, αυτή
προήλθε κατά κύριο λόγο από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις «Υπηρεσίες Παροχής
Καταλύματος
και
Εστίασης»,
όπου
παρουσιάζεται αύξηση απασχολούμενων κατά
5.113 απασχολούμενους, ενώ ακολουθεί ο
κλάδος του «Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου»
κατά 440 απασχολούμενους.
Αντίθετα στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που
υπήρξε μείωση απασχολούμενων, αυτές κατά
κύριο λόγο προήλθαν από τους κλάδους της
«Εκπαίδευσης» κατά 475 απασχολούμενους και
του κλάδου του «Χονδρικού και Λιανικού
Εμπορίου» κατά 458 απασχολούμενους.
Οι 499 επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση
απασχολούμενων, αντιστοιχούν σε 507 δάνεια
τραπεζών και η ΕΑΤ θα αποστείλει κατάσταση
δανείων σε κάθε Τράπεζα για την διακοπή των
επιδοτούμενων τόκων των δανείων, με την
ημερομηνία διακοπής να είναι η 01-07-2021.

Συστήνονται 12 Κέντρα Ικανοτήτων για την υποστήριξη της καινοτομίας &
μεταφορά τεχνολογίας
Σε 12 ανέρχονται τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers) που
αξιολογήθηκαν θετικά προς σύσταση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων από τις 17 αιτήσεις που
υποβλήθηκαν. Πρόκειται για 12 νέες δομές που προέρχονται από την σύμπραξη
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στους εξής 5 από τους 8 τομείς της Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης:
-Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ): 4
-Υλικά – Κατασκευές: 3
-Υγεία & Φάρμακα: 2
-Αγροδιατροφή: 2
-Ενέργεια: 1.
Τα Κέντρα Ικανοτήτων, διαθέτοντας την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία,
έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε βασικούς τομείς της
Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων
υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως
στις μικρομεσαίες.
Στη σύσταση και λειτουργία των νέων οντοτήτων συμμετέχουν, ως
εταίροι/μέτοχοι, 194 φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εκ των
οποίων 25 ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Κέντρα/Ινστιτούτα) και 169 επιχειρήσεις κάθε μεγέθους του εσωτερικού και του
εξωτερικού.
Το ποσό εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης ανέρχεται σε 22.046.640,42 ευρώ,
εκτ ων οποίων τα 13.050.963,60 ευρώ είναι δημόσια δαπάνη και τα
8.995.676,82 ευρώ ιδιωτική.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:
«Τα «Κέντρα Ικανοτήτων» αποτελούν μια εξαιρετικής σημασίας Δράση, η οποία
αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή
περισσότερες αλυσίδες αξίας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι
αξιολογήθηκαν και δημιουργούνται 12 Κέντρα Ικανοτήτων για την ανάπτυξη της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της
χώρας. Περιμένουμε πολλά από τους συμπράττοντες σε αυτές τις νέες δομές και
πιστεύουμε ότι μαζί με τη δράση των Συστάδων Καινοτομίας, τις Ε&Τ
Συνεργασίες Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων και των Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, γίνεται ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για να
συνδέσουμε πιο αποτελεσματικά την έρευνα και την καινοτομία με την
επιχειρηματικότητα».
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Το τεχνικό πρόβλημα στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε σχέση με την ανάρτηση βεβαιώσεων
για φορολογική χρήση εργαζομένων που είχαν τεθεί σε ειδικά καθεστώτα
αντιμετωπίστηκε. Μετά την επίλυση του τεχνικού προβλήματος, αναρτήθηκαν
στην ΑΑΔΕ οι βεβαιώσεις για τις αποζημιώσεις εργαζομένων για το έτος 2020.
Οι βεβαιώσεις αυτές αφορούν –μεταξύ άλλων- σε εργαζομένους των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή το περασμένο έτος, εργαζομένους
ενταγμένους στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δικαιούχους αποζημίωσης
ειδικού σκοπού μετά από μονομερή υπεύθυνη δήλωση (εργαζόμενοι τουρισμού,
αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, καλλιτέχνες, ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί,
εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών).

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Αλλαγές στον μηχανισμό έως τον Σεπτέμβριο
Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση 45456/2021 η οποία τροποποιεί την 23103/478/2020 σχετικά με τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής
του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2875/Β/1-7-2021, τροποποιεί
την υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της
απασχόλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274). Καθορίζει τις προϋποθέσεις για την ένταξη των εργαζομένων στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
για το διάστημα Ιουνίου -Σεπτεμβρίου 2021. Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ 2875/Β/1-7-2021, στο οποίο δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση
45456/2021 .

Διαδικτυακή εκδήλωση “Accelerate your Business Transformation with IBM - Reimagine work across your business”
Την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00-17:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα Accelerate your Business
Transformation with IBM - Reimagine work across your business.
Σημαντικοί ομιλητές από τον χώρο της τεχνολογίας θα ενημερώσουν, καθοδηγήσουν και εμπνεύσουν με τις ομιλίες τους τις
επιχειρήσεις, προκειμένου να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες τους.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
Εγγραφείτε δωρεάν εδώ

Διαδικτυακή εκδήλωση "EXPORTING TO SUB-SAHARAN AFRICA"- 15.7.2021
Tο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «EXPORTING TO SUBSAHARAN AFRICA» υπό την αιγίδα των ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και ΣΕΒΕ , για τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων στην Αφρικανική Ήπειρο,
στις 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που ασχολούνται με το μάρκετινγκ για την ανάπτυξη νέων αγορών και τις εξαγωγές
και επενδύσεις ιδιαίτερα σε χώρες της Υπο-σαχαριας Αφρικής.
Έμπειροι εισηγητές και στελέχη ελληνικών εξαγωγικών εταιριών θα αναφερθούν και θα αναλύσουν διάφορα ζητήματα και ευκαιρίες
σχετικά με την ανάπτυξη εξαγωγών (πρόγραμμα εκδήλωσης). Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: 12 Ιουλίου, 16:00
(έντυπο συμμετοχής)
Πρόσκληση

Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE/Τελικό Συνέδριο & Διεθνές
Workshop της Greek LIFE Task Force - 15/07/21
Το Έργο Οικοδόμησης Δυναμικού «Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE» - GR LTF (LIFE14
CAP/GR/000003)* με συντονιστή δικαιούχο το Πράσινο Ταμείο και συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ολοκληρώνεται τέλος Ιουλίου μετά από πέντε χρόνια υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό και εν αναμονή της δημοσίευσης της νέας
Πρόσκλησης LIFE 2021, πραγματοποιείται Διαδικτυακή Εκδήλωση με τίτλο: «Βασικά Σημεία της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 20212027 για το Πρόγραμμα LIFE/Τελικό Συνέδριο & Διεθνές Workshop της Greek LIFE Task Force – GR LTF», την Πέμπτη 15 Ιουλίου
2021 και ώρα 11:00-15.45. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά. Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες: Κέλλη Κολιγιώργα Εμπειρογνώμονας Επικοινωνίας για το Περιβάλλον - Greek LIFE Task Force E-mail:
kkoligiorga@prasinotameio.gr Τηλ:+30 210 5241903 εσωτ.122 Κιν.:+30 6932411930

Διαδικτυακό Επιχειρηματικό Φόρουμ Ουκρανίας-Ελλάδας, 12.7.21
Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ουκρανίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν
στο Επιχειρηματικό Φόρουμ με τίτλο: «Ukraine and Greece: discover new opportunities», τη Δευτέρα 12 Ιουλίου και ώρα 15.00, μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, στην αγγλική γλώσσα.
Στόχος της διοργάνωσης, το πρόγραμμα της οποίας θα βρείτε εδώ, είναι η παρουσίαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των
επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες.
Οι ειδικότεροι επιχειρηματικοί τομείς που θα παρουσιαστούν είναι η γεωργία, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι υποδομές, με έμφαση στις
θαλάσσιες μεταφορές, η οργάνωση σύγχρονων αστικών μεταφορών καθώς και η παραγωγή και το εμπόριο χάλυβα. Εφόσον
ενδιαφέρεστε να μετάσχετε στις εργασίες του Φόρουμ, παρακαλείστε να συμπληρώσετε, στα αγγλικά, τη σχετική δήλωση συμμετοχής
μετά την υποβολή της οποίας θα λάβετε το σύνδεσμο παρακολούθησης. Επίσης, εάν επιθυμείτε να έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με
συμμετέχοντες Ουκρανούς ομολόγους σας, στο περιθώριο της διοργάνωσης, μπορείτε να συμπληρώσετε τα επιπλέον πεδία στη
δήλωση.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Επικοινωνία: τηλ. 2310370132, beni@ebeth.gr, georgiou@ebeth.gr

Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) & Τελετή Βράβευσης των Καλύτερων
Εργασιών Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» για τα έτη 2020 & 2021
Η εκδήλωση αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας συνεργαζόμενων φορέων για την ανάπτυξη Εμπορευματικών
Μεταφορών της χώρας και θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Εφοδιαστική αλυσίδα και
Logistics’ από την O.MIND CREATIVES ΜΕΤΑΞΎ 2-3-4 Οκτωβρίου 2021 στην Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα Lobby του Metropolitan
Expo, Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.
Πιο συγκεκριμένα, το Συνέδριο κα η Τελετή Βράβευσης συνδιοργανώνονται από τους συνεργαζόμενους φορείς ΚΕΔΕ, ΚΕΕΕ, Δήμο
Αθηναίων, Δήμο Κορινθίων, ΕΒΕΘ, Επιμελητήριο Φθιώτιδας, ΟΦΑΕ, EEL, Ε.Ε.Σ.Υ.Μ καθώς και το ΕΜΠ και άλλα Ελληνικά
Πανεπιστήμια, με χορηγούς τον Βραβείων και της Εκδήλωσης το ΕΒΕΘ, HELLASTRON, ΟΛ. Ηγουμενίτσας, ΟΛ. Πατρών,
Επιμελητήριο Φθιώτιδας, Επιμελητήριο Φωκίδας, ΟΛ. Ελευσίνας, Δήμο Κορινθίων, EEL, Υπεραγορές Σκλαβενίτης.
Έλληνες και ξένοι εισηγητές περιγράφουν τα οφέλη και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών,
παρουσιάζουν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο εθνικά μπορεί να καταστεί δυνατή
η ανάπτυξη τους στη χώρα μας. Ακολουθεί η βράβευση των καλύτερων εργασιών φοιτητών και ομάδων φοιτητών του Βραβείου
Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ « Δημήτριος Τσαμπούλας» για τα έτη 2020 & 2021.

Save the Date | 2o Φόρουμ της Ολυμπίας - Αξιοποιώντας
τη δυναμική των Πόλεων και των Περιφερειών

8ο Eλληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη - 14
- 16.10.2021

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η Εφημερίδα
Πατρίς,ψανακοινώνουν την οργάνωση του 2ου Φόρουμ της
Ολυμπίας με θέμα «Αξιοποιώντας τη δυναμική των Πόλεων
και των Περιφερειών». Το Φόρουμ της Ολυμπίας θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη & Πέμπτη 20-21 Οκτωβρίου
2021 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και την Παρασκευή
22 Οκτωβρίου, 2021, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία.

Στις 14. – 16.10.2021 οργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την ετ. BASF
HELLAS και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
(ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου το 8ο
Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τα
φρέσκα φρούτα & λαχανικά.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

10ης Ελληνογερμανικής Συνδιάσκεψης - «Διαμορφώνουμε την Ευρώπη μαζί: Δράσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση», 3-5
Νοεμβρίου 2021
Στις 3-5 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Αθηνών η 10η Ελληνογερμανική Συνδιάσκεψη με τίτλο «Διαμορφώνουμε
την Ευρώπη μαζί: Δράσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση»,
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φετινή συνδιάσκεψη ΕΔΩ.

Διεθνές Φόρουμ «Ασφάλεια και προστασία της εργασίας», 7-10 Δεκεμβρίου 2021

Το Διεθνές Φόρουμ και Έκθεση «Ασφάλεια και προστασία της εργασίας» θα πραγματοποιηθεί υπο την Αιγίδα της Ρωσικής
Κυβέρνησης την περίοδο 7-10 Δεκεμβρίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο "Expocentre" της Μόσχας. Σύμφωνα με τους οργανωτές του,
το Φόρουμ αναμένεται να συγκεντρώσει περί τους 25.000 εμπειρογνώμονες στον τομέα προστασίας εργασίας και βιομηχανικής
ασφάλειας από 60 χώρες παγκοσμίως.
Για περισσότερες πληροφορίες σας επισυνάπτουμε την παρουσίαση του Φόρουμ, το Δελτίο Τύπου, καθώς και το πρόγραμμα
συνεργασίας

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

Διαδικτυακή εκδήλωση “GREECE AT THE BIG5 SHOW 2021 – BUSINESS “UNUSUAL”- 14 Ιουλίου
Η Enterprise Greece σας προσκαλεί σε ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “GREECE AT THE BIG5 SHOW 2021 –
BUSINESS “UNUSUAL”, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 14 Ιουλίου και ώρα 14:00.
Μάθετε περισσότερα για τη φετινή διοργάνωση, καθώς και τις δυνατότητες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας BIG 5
ONLINE, προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη της συμμετοχής σας.
Εγγραφές ΕΔΩ

Νέα μεθοδολογία ανάπτυξης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκη newsletter, το οποίο επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της νέας
μεθοδολογίας ανάπτυξης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με την επιστημονική επιτροπή που
συγκροτήθηκε για την ανάπτυξής καθώς και τη δομή της. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να μελετήσετε τη νέα μεθοδολογία, όπως έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (https://www.inegsee.gr/epaggelmatika-perigrammata).

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Ετήσιου Φεστιβάλ Γαστρονομίας της Κέρκυρας
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας διοργανώνει την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. το «Ετήσιο Φεστιβάλ Γαστρονομίας
Κέρκυρας». Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας CiscoWebexMeetingsστον παρακάτω σύνδεσμο:
https://support-874.my.webex.com/support-874.my/j.php?MTID=m297c028de2dd1afcc1462c98b1e3cceb
Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών που χρησιμοποιούνται στο Κερκυραϊκό
παραδοσιακό πρωινό όσο και η ενημέρωση σχετικά με το κοινό παραδοσιακό πρωινό της διασυνοριακής περιοχής του έργου
(Κέρκυρα, Γρεβενά, Αυλώνας, Αργυρόκαστρο) και τις εξελίξεις στον τομέα της γαστρονομίας και του τουρισμού. Δείτε εδώ την σχετική
ανακοίνωση και το πρόγραμμα.

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου
2021, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το οποίο περιλαμβάνει
ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Συμμετοχή της Γερμανίας στη Διεθνή Συμφωνία από 130 χώρες για ελάχιστο παγκόσμιο εταιρικό φόρο 15%»
-«Γερμανική Κεντρική Στατιστική Αρχή – Απροσδόκητη πτώση των βιομηχανικών παραγγελιών»
-«Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Γερμανικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις – Επιδείνωση των ελλείψεων σε υλικά και πρώτες
ύλες»
-«Γερμανική Κεντρική Στατιστική Αρχή – Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr ή την
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα
- «Η συγχώνευση του Viajes El Corte Inglés και της Logitrave».
-« Αναβολή της Διεθνούς Συνεδριακής Έκθεσης IoT Solutions World Congress, 10-12 Μαΐου 2022, Βαρκελώνη»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-madrid@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Μηνιαία Επισκόπηση
Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το μήνα Ιούνιο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε έγγραφο με θέμα
«Χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ για τη Σερβία- Χρήσιμες Διευθύνσεις». Αναφέρει «Η πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ δεν απαιτεί
μεσάζοντες. Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://europa.rs/eu-funding/?lang=en
και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πληροφορίες για μελλοντικά έργα μπορούν να ληφθούν από την αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δημοκρατία της Σερβίας.
Όλες οι νέες Ειδοποιήσεις Συμβάσεων για Έργα, Προμήθειες και Υποθέσεις δημοσιεύονται στο Finance and Tenders (F&T)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
και
στο
Tenders
Electronic
Daily
(TED)
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do .
Για να υποβάλουν αιτήσεις για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων υπό άμεση διαχείριση (που διαχειρίζονται οι Αντιπροσωπείες), οι
αιτούντες πρέπει να εγγραφούν στη διαδικτυακή βάση δεδομένων
PADOR - https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding/looking-for-funding_en και στη συνέχεια να υποβάλουν αιτήσεις στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα PROSPECT https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ExactExternalWiki/e-Calls+PROSPECT .
Ο στόχος του PROSPECT είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων και να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στους αιτούντες μέσω
μιας νέας ομάδας λειτουργιών όπως ηλεκτρονική υποβολή και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση.
https://ec.europa.eu/europeaid/prospect_en .
Για πρόσθετες οδηγίες σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, επικοινωνήστε με:
Milena Kikić Cicmilović,
Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας της Δημοκρατίας της Σερβία -Τομέας συμβάσεων και
χρηματοδότησης προγραμμάτων από κονδύλια της ΕΕ
Kneza Miloša 20 11000 Βελιγράδι, Τ: +381 11 202 1416
email : milena.cicmilovic@mfin.gov.rs ».
Για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο πατήστε εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
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23/07/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΠΟΡΩΝ,
ΦΥΤΩΝ,
ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΗΛ. 2313317533

446

21/7/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
317535

447

23/07/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2310381080
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30/7/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
"
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΠ
ΣΤΗΝ
ΟΔΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ -ΤΠ ΤΗΛ. 2313318410
23/7/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
"
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ " ΤΗΛ. 2313318410
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•
•

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

ΓΙΑ
ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΤΗΛ 2313

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΦΛΗΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΗΛ.

424 ΓΣΝΘ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

