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Συνάντηση παραγωγικών φορέων- Μητσοτάκη: Τι ζήτησε το ΒΕΘ από τον πρωθυπουργό
Την ενεργοποίηση ενισχυτικών μέτρων για την επιχειρηματικότητα για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία, ζήτησε μεταξύ άλλων ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
κατά τη διάρκεια συνάντησης του με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης.
«Έχοντας μπροστά μας ένα νέο κύμα τα πανδημίας, που δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι, τελικά, το αποτύπωμα του για τη δημόσια
υγεία, η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να μείνε μόνη και αβοήθητη. Ο δρόμος για την επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι
εύκολος. Κατά συνέπεια, η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης από την πολιτεία αποτελεί αδήριτη
ανάγκη να συνεχιστεί για όσο καιρό απαιτηθεί» ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, ο οποίος παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις του
επιμελητηρίου.
«Αν η αβεβαιότητα που επικρατεί συνεχίσει να υφίσταται και τους επόμενους μήνες, αρκετές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στο
δίλημμα να εξέλθουν, ή όχι από τον επαγγελματικό στίβο. Δεδομένου πως οι υποχρεώσεις συνεχώς αυξάνονται δεν αποκλείεται ο
αριθμός των βιοτεχνιών που θα κατεβάσουν ρολά να αυξηθεί σημαντικά. Ως επιμελητηριακή κοινότητα καταθέσαμε εγγράφως στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το αίτημα για απομείωση του χρέους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στο πλαίσιο αντίστοιχης «συγχώρεσης» χρεών των χωρών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αίτημα το οποίο πρέπει να εισακουστεί» ανέφερε ο κ. Καπνοπώλης τονίζοντας πως «πρωταρχικό μέλημα
θα πρέπει να είναι η σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος σε συνδυασμό με την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου
μεταρρυθμίσεων και μέτρων, που θα στοχεύει στη δημιουργία του κατάλληλου δημοσιονομικού χώρου για ένα διαφορετικό μείγμα
πολιτικής, ευνοϊκό προς την ανάπτυξη»
Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ ζητά:
-Ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό περιβάλλον, με χαμηλότερους συντελεστές για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να
στηριχθούν οι επενδύσεις και η απασχόληση.
Μεταξύ άλλων, οι βασικότερες προτάσεις είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•

Νέες κλίμακες ΕΝΦΙΑ για μείωση 8% κατά μέσο όρο το 2022 και σταδιακή κατάργηση.
Πλήρη κατάργηση ης εισφοράς αλληλεγγύης.
Μείωση κατά 50% αρχικά και κατάργηση εν συνεχεία του τέλους επιτηδεύματος.
Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20% από το 24%,
Μείωση του συντελεστή των εταιρειών που συγχωνεύονται από το 22% σε 11%,
Καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ 11% και 22%, από 13% και 24%, με διατήρηση του υπερμεωμένου
συντελεστή στο 6%.
•
Λήψη μέτρων ώστε να μπει φρένο, μέσω των αρμοδίων υπουργείων και αρχών, στις υπέρογκες αυξήσεις της ηλεκτρικής
ενέργειας που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες. Το κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια επηρεάζει δραματικά τα
κοστολόγια των επιχειρήσεων ενώ η μετακύλιση του κόστους αυτού στους τελικούς καταναλωτές, μέσω των τιμών
προϊόντων και υπηρεσιών, είναι θέμα χρόνου.
Χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και συγκεκριμένα, σταδιακή
μείωση από το 20% στο 10%, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του μη μισθολογικού κόστους που αποτελεί και το μεγάλο αγκάθι για τις
επιχειρήσεις.
Ενίσχυση ρευστότητας
Αναφορικά με την ενίσχυση ρευστότητας στο υπόμνημα του το ΒΕΘ αναφέρεται πως είναι απαραίτητη «η άμεση αποπληρωμή των
οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες, η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής οφειλόμενου φόρου προς τις
επιχειρήσεις με ηλεκτρονική θυρίδα παρακολούθησης της ημερομηνίας αποπεράτωσης του ελέγχου ή του σταδίου ελέγχου αλλά
και της ακριβούς ημερομηνίας παραλαβής, βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η δημιουργία
χρηματοδοτικών εργαλείων, με κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αλλά και
την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά»

(συνέχεια)
Αναθεώρηση αναπτυξιακού μοντέλου
« Την ανάγκη δημιουργίας νέας εθνικής πολιτικής για τη μεταποίηση, με ανάδειξη και ενίσχυση δυναμικών κλάδων, με πολιτικές για
τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με νέα στρατηγική για τη χρηματοδότηση επενδύσεων» υπογραμμίζει το ΒΕΘ τονίζοντας πως
απαιτείται «η ενίσχυση των εξωστρεφών κλάδων, με τις απαραίτητες επενδύσεις σε εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες ενώ θα πρέπει
να δοθεί έμφαση:
-στις μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις αλλά και στη διασύνδεση του αγροτικού προϊόντος με το δευτερογενή και
τριτογενή τομέα
-στη στρατηγική ανάδειξη νέων δυναμικών και εξωστρεφών κλάδων
-στη στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την καινοτομία, προκειμένου να αυξηθεί η
διαφοροποίηση και η προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
-στην ενίσχυση της εκπαίδευσης σε κλάδους που υπάρχει ζήτηση και έχουμε έλλειψη προσωπικού»

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) συμμετέχει
στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση κατάθεσης θέσεων και απόψεων ενόψει της
Αναθεώρησης των κανόνων Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων
Εξαγωγικών Πιστώσεων (STEC)

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) συμμετέχει στην
85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σε ένα
σύγχρονα διαμορφωμένο περίπτερο, το οποίο βρίσκεται
στο περίπτερο/hall 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.

H Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας είναι στη ΔΕΘ για
εσάς! Θα σας ενημερώσουν για όλα τα προϊόντα, τα
στοχευμένα και ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματά μας,
τα οποία καλύπτουν όλους τους τομείς των ελληνικών
επιχειρήσεων. Επίσης, είμαστε εδώ για να λειτουργήσουμε
συμβουλευτικά στο επιχειρηματικό σας πλάνο (business
plan) και να σας βοηθήσουμε να «χτίσετε» τη δική σας
επιχείρηση, διευκολύνοντας την πρόσβασή σας στη
χρηματοδότηση. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB Hellenic Development Bank), στο πλαίσιο της παρουσίας
της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σας στις εξής
εκδηλώσεις:
•
Πρωτοβουλία «ESG Innovation Challenge
#HDB4ElevateGreece» που παρουσιάζει η Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB - Hellenic Development Bank)
σε συνεργασία με το Elevate Greece το Σάββατο 11
Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10:30-12:00,
•
Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος των
αναπτυξιακών τραπεζών στην ανάκαμψη της οικονομίας
με βιώσιμα κριτήρια / The role of promotional banks in the
economic recovery with sustainable criteria» την Κυριακή
12 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10.00-11.30,
•
Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος των
αναπτυξιακών τραπεζών στη διασύνδεση επιχειρήσεων
και επενδυτικών οργανισμών σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο / Τhe role of promotional banks in connecting
enterprises and investment companies nationally &
internationally» την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα
17:00–18:20 στην κεντρική σκηνή του περιπτέρου 7 του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε για την παρουσία σας, σε
όποια από τις εκδηλώσεις, έως την Παρασκευή 3
Σεπτεμβρίου 2021 στο press@hdb.gr ή στο 2107450565
*Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα
ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Φορέων Εξωστρέφειας με το
25.8.2021, και

έγγραφό της με ΑΠ. 43436/

θέμα «Πρόσκληση

κατάθεσης θέσεων

και

απόψεων ενόψει της Αναθεώρησης των κανόνων Ασφάλισης
Βραχυπρόθεσμων
ενημερώνει

Εξαγωγικών

Πιστώσεων

(STEC)»

μας

όσον αφορά στην προγραμματισμένη, από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
(DG Competition), αναθεώρηση των κανόνων ασφάλισης των
βραχυπρόθεσμων

εξαγωγικών

πιστώσεων

(Revision

of

STEC/Short-Term Communication on Export Credits ότι μπορούν
να

κατατεθούν, μεταξύ άλλων, από φυσικά πρόσωπα και

επιχειρήσεις σχόλια, απόψεις και παρατηρήσεις, στον παρακάτω
υπερσύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-

consultations/2021-revision-stec_el,

μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου,

2021. Δείτε εδώ το συνημμένο έγγραφο.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τον Τομέα Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών του Μαυροβουνίου
Η Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην Αθήνα απέστειλε στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερωτικό φυλλάδιο με
θέμα "Τομέας Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Μαυροβουνίου",
που

εκδόθηκε

από

τον

Οργανισμό

Επενδύσεων

του

Μαυροβουνίου και προωθεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του
Μαυροβουνίου, με έμφαση στον τομέα της πληροφορικής, για
ενημέρωση και περαιτέρω διανομή στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η
Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην Αθήνα Πιστεύει ακράδαντα ότι
η ανταλλαγή πληροφοριών θα επιτρέψει περισσότερη συνεργασία
μεταξύ Ελλάδας και Μαυροβουνίου και είναι στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, τηλ. +302107241212, fa.
+302107241076,

email:

greece@mfa.gov.me,

https://www.facebook.com/embassyofmontenegroinathens/ . Δείτε
εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Συνέδριο - Save the Date: «Δίκαιη μετάβαση στην εποχή χωρίς άνθρακα: Εξελίξεις και προοπτικές» - 17.09.2021
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Επιχειρηματικό Φόρουμ με θέμα «Δίκαιη
μετάβαση στην εποχή χωρίς άνθρακα: Εξελίξεις και προοπτικές». Στην αίθουσα «Αλέξανδρος» (Νο.3), και ώρα 16.00 – 17.30 μ.μ.
Ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή e-mail στο info@eg.gov.gr έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου.
Η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας πριν την είσοδο στο Συνεδριακό
Κέντρο θα είναι απαραίτητη για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ δεδομένων των υγειονομικών συνθήκων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
προτεραιότητας εισόδου στην αίθουσα και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες περιορισμούς του ΕΟΔΥ.

Άνοιξε 2/9 το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για δηλώσεις
αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον
Σεπτέμβριο

Νέες ενεργειακές ετικέτες για τα προϊόντα φωτισμού από
Σεπτεμβρίου 2021

Από ην Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 είναι διαθέσιμο
το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για υποβολή δηλώσεων
αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
για τον μήνα Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, για τον μήνα
Σεπτέμβριο 2021 μόνο οι επιχειρήσεις – εργοδότες
οι οποίες έχουν ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ θέτουν
σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των
εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως
και την 31η.3.2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν
ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Για το χρονικό διάστημα από 2 έως και 6
Σεπτεμβρίου
2021 θα υποβάλλονται δηλώσεις
αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν να
αφορούν είτε όλο τον Σεπτέμβριο, είτε μέρος αυτού.
Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα
δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα
από 1 έως και 6 Σεπτεμβρίου 2021.Από 7
Σεπτεμβρίου 2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες να
μπορούν
να
προαναγγέλλουν
αναστολές
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων. Υπενθυμίζεται
ότι λόγω του προαναγγελτικού συστήματος δεν
επιτρέπονται οι ορθές επαναλήψεις δηλώσεων
αναστολής
συμβάσεων
εργαζομένων
για
προγενέστερα
χρονικά
διαστήματα.
Στις
περιπτώσεις που πρέπει να εξυπηρετηθούν
επείγουσες μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων,
επιτρέπονται
προαναγγελτικά
οι
ανακλήσεις
αναστολών συμβάσεων εργασίας με χρήση ορθής
επανάληψης ή προσωρινής ανάκλησης δήλωσης
αναστολής. Δείτε την εδώ ανακοίνωση του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μια εντελώς καινούρια έκδοση της ενεργειακής ετικέτας για τους
ηλεκτρικούς λαμπτήρες και τα άλλα προϊόντα φωτισμού ισχύει από 1η
Σεπτεμβρίου 2021 σε όλα τα φυσικά και τα διαδικτυακά καταστήματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης τα τελευταία χρόνια, γεγονός που
σημαίνει ότι όλο και περισσότερες “φωτεινές πηγές” (όπως λαμπτήρες και
δομοστοιχεία LED) έχουν λάβει ετικέτες A+ ή A++ στην κλίμακα που ισχύει
σήμερα. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η επιστροφή σε μια πιο απλή
κλίμακα από το “Α” ως το “G”. Η νέα κλίμακα είναι πιο αυστηρή και
σχεδιασμένη έτσι ώστε πολύ λίγα προϊόντα να μπορούν αρχικά να
επιτύχουν τις βαθμολογίες “Α” και “Β”, αφήνοντας περιθώρια να εισέλθουν
σταδιακά πιο αποδοτικά προϊόντα στην αγορά. Τα πλέον ενεργειακά
αποδοτικά προϊόντα, που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, θα φέρουν
πλέον γενικά την ένδειξη “C” ή “D”. Στις ετικέτες θα περιλαμβάνονται,
επίσης, ορισμένα νέα στοιχεία, όπως ένας κωδικός QR, που παραπέμπει
σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, όπου οι καταναλωτές μπορούν να
βρουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το προϊόν.

Σημαντική ενημέρωση
Διαδικτυακές Απάτες

για

Ηλεκτρονικές

/

Βασικές μορφές απάτης από επιτηδείους μέσω του
διαδικτύου ή άλλων μορφών ηλεκτρονικών
συναλλαγών καταγράφει σε ανακοίνωσή της η Αρχής
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες με σκοπό την
ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών
(http://www.hellenicfiu.gr/index.php?option=com_content&view=article&i
d=116&Itemid=152&lang=el) . Παράλληλα η Αρχή
δίνει συγκεκριμένες οδηγίες προς τους καταναλωτές
προκειμένου να μην πέφτουν θύματα εξαπάτησης.
Στην ανακοίνωση της Αρχής σημειώνεται ότι "το
φαινόμενο της απάτης με διάφορες παραλλαγές και
ιδίως της απάτης μέσω διαδικτύου, το τελευταίο
διάστημα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις.." Δείτε εδώ
την
σχετική
ανακοίνωση.

1η

Περίοδος προσαρμογής
Προκειμένου να επιτραπεί η πώληση υφιστάμενων μετοχών, οι κανόνες
προβλέπουν περίοδο 18 μηνών, όπου τα προϊόντα, που φέρουν την παλιά
ετικέτα, μπορούν να συνεχίσουν να πωλούνται στην αγορά σε φυσικά
καταστήματα λιανικής. Για τις διαδικτυακές πωλήσεις, ωστόσο, οι παλιές
ετικέτες, που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, θα πρέπει να αντικατασταθούν
από τις νέες εντός 14 εργάσιμων ημερών.
Ενεργειακή απόδοση
“Οι λαμπτήρες και τα άλλα προϊόντα φωτισμού έχουν καταστεί τόσο
αποδοτικά τα τελευταία χρόνια, ώστε πάνω από τα μισά LED ανήκουν
πλέον στην κατηγορία A++. Χάρη στην επικαιροποίηση των ετικετών, οι
καταναλωτές θα μπορούν να διακρίνουν πιο εύκολα ποια είναι τα
καλύτερα προϊόντα της κατηγορίας τους, ώστε να εξοικονομούν ενέργεια
και χρήματα στους λογαριασμούς τους”, σχολίασε η Ευρωπαία Επίτροπος
Ενέργειας, κυρία Κάντρι Σίμσον.
“Η χρήση ενεργειακά αποδοτικότερου φωτισμού θα συνεχίσει να μειώνει
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε. και να συμβάλει στην
επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050”, εκτιμά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Περί ετικετών
Τα νέα μέτρα ακολουθούν την επανατοποθέτηση των ενεργειακών
ετικετών την 1η Μαρτίου 2021 για 4 άλλες κατηγορίες προϊόντων: ψυγεία
και καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια και τηλεοράσεις (και άλλες
εξωτερικές οθόνες) . Βασισμένη στους κανόνες οικολογικού σχεδιασμού
της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται, επίσης, για την ενημέρωση
της επισήμανσης για προϊόντα, που περιλαμβάνουν στεγνωτήρια, τοπικά
θερμοσίφωνα, κλιματιστικά, συσκευές μαγειρέματος, μονάδες εξαερισμού,
επαγγελματικά ντουλάπια ψύξης, θερμοσίφωνες και λέβητες στερεών
καυσίμων και εξετάζοντας την εισαγωγή νέων ενεργειακών ετικετών για
ηλιακούς
συλλέκτες.
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/greece/news/20210301_2_el.
(ΠΗΓΗ:
SEPE
Newsletter newsletter@sepe.gr, 02.09.2021).

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω
της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις»
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 27.08.2021 : Σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12550) τέθηκε
στις 26/8/2021 το Σχέδιο Νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης
διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδηκαι τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης &Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση. Με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, επιδιώκεται η βελτίωση
του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων για
τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών καθώς και την ασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς
επενδυτές μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις.Το Σχέδιο Νόμου
χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη.
Στο Α’ Μέρος περιλαμβάνεται η ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετημάτων περί στρατηγικών
επενδύσεων, του ν. 4608/2019 και του ν. 3894/2010. Με την ενοποίηση των διατάξεων των δύο παραπάνω νόμων σε ένα ενιαίο
νομοθετικό κείμενο, διασφαλίζεται η απαραίτητη σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων. Επίσης, αίρεται
η παράλληλη ισχύς των δύο ως άνω νομοθετημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, προέβλεπαν διαφορετική ρύθμιση επί των
ίδιων ζητημάτων προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές.
Το Β’ Μέρος του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται στις ιδιωτικές επενδύσεις του ν. 4399/2016 και περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις
με στόχο να καταστήσει περισσότερο ελκυστικά τα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4399/2016. Αυτό επιτυγχάνεται με την
εισαγωγή νέου καθεστώτος μεταποιητικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομηχανίας, την αναμόρφωση των καθεστώτων
μείζονος μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού χαρακτήρα καθώς και με την προσθήκη νέων επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, εισάγονται ουσιαστικές βελτιωτικές ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, προκειμένου να
καταστούν ταχύτερες και αποτελεσματικές. Διευρύνονται οι φορείς προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης και
εμπλέκονται περισσότερο πιστοποιημένοι ελεγκτές, οι οποίοι προέρχονται από την ιδιωτική οικονομία. Επιπλέον, εισάγεται χρονικό
όριο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων καθώς και για την ολοκλήρωση του ελέγχου
πιστοποίησης της υλοποίησής τους. Η εισαγωγή των ως άνω χρονικών ορίων θα μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο
αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Επίσης, προτείνονται ρυθμίσεις, που
διασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και θεσπίζεται ειδική
αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης δήλωσε:
«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μετά από συγκροτημένη εργασία πολλών μηνών, παρουσιάζει σε δημόσια διαβούλευση
το Σχέδιο Νόμου το οποίο όταν γίνει Νόμος του κράτους θα επιταχύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την διαδικασία των στρατηγικών
επενδύσεων και θα κάνει την ζωή των επενδυτών ευκολότερη. Με σταθερά βήματα προχωρούμε στην υλοποίηση του στόχου μας:
να μετατρέψουμε την Ελλάδα στην πιο φιλική για τις επενδύσεις χώρα».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης &Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί τη “Βίβλο των Στρατηγικών Επενδύσεων”. Σε αυτό, ένας επενδυτής θα βρει ό,τι ακριβώς
χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση του επενδυτικού σχεδίου του και να το δει να υλοποιείται, χωρίς υπέρμετρες
καθυστερήσεις, αγκυλώσεις και γραφειοκρατικά προσκόμματα. Με αυτό το νομοσχέδιο αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το
κράτος όταν λαμβάνει ένα επενδυτικό σχέδιο».Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς
φορείς, ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, το αντικείμενο δραστηριότητας και ο σκοπός των οποίων σχετίζεται με
τις ιδιωτικές και τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς, επίσης, και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση,
διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων και αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9/9/2021 και ώρα 22:00.

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση
Hometextile -Evteks 2021
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 19-22 Σεπτεμβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνή Έκθεση “EVTEKS 2021 26th Istanbul International Home Textiles Exhibition” από την εταίρια ΙΤF İstanbul
Fuarcılık στην Τουρκία- Istanbul Expo Center με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται με : κουρτίνες, διακοσμητικά
μαξιλάρια, τούλι, πετσέτες, τραπεζομάντηλα, υφάσματα επίπλωσης, σεντόνια, λευκά είδη, είδη δαπέδου, ταπετσαρίες, πρώτες ύλες
και αξεσουάρ σπιτιού.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 4 μέρες (19-22 Σεπτεμβρίου
2021) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε
εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (19-22 Σεπτεμβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.cnrevteks.com/index-en.html
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συννημμένη αίτηση και να μας την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 03.09.2021 στο e-mail atina@trade.gov.tr.

Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από την Τσεχία &
b2b συναντήσεις

«Πράσινο φως» για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην
στρατόπεδο «Παύλος Μελάς»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε
συνεργασία με την Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας και
την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
Enterprise Greece, θα υποδεχθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 14:00 Επιχειρηματική Αποστολή από την
Τσεχία, στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος). Η εν λόγω
Αποστολή αποτελείται από μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Νανοτεχνολογίας της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Αθήνα
(www.nanoasociace.cz/en) με επικεφαλής τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου, κ. Jiri Kus. Την Αποστολή θα συνοδεύσει η
Υφυπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, κα Silvana Jirotková
(tbc). Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική
εκδήλωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν b2b
συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και τσεχικών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της νανοτεχνολογίας.
Μπορείτε να δείτε την αναλυτική λίστα των εν λόγω
επιχειρήσεων πατώντας εδώ. Παρακαλείσθε, εφόσον
ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση και να
πραγματοποιήσετε b2b συναντήσεις, όπως αποστείλετε
συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής εδώ. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλ: 210 3382342, 210 3382466 - Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ. *Σημειώνεται ότι γλώσσα
εργασίας θα είναι η αγγλική.

Ανακοίνωση
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας
,27.08.2021 : Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το
Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης ΕΠΣ. Εγκρίθηκε με Προεδρικό
Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 560Δ’/26-8-2021) το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο
για την περιοχή του πρώην στρατοπέδου «Παύλος Μελάς» στη
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης του Δήμου Παύλου Μελά. Με το
σχετικό Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται οι χρήσεις γης, οι όροι
και περιορισμοί δόμησης και εγκρίνεται περιβαλλοντικά το Ειδικό
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για την επανάχρηση, αξιοποίηση και
λειτουργία της έκτασης ως μητροπολιτικό πάρκο υπερτοπικής
κλίμακας. Πάνω από 90% της έκτασης χώροι πρασίνου. Η
περιοχή επέμβασης, εμβαδού 345,9 στρεμμάτων βρίσκεται σε
κομβικό σημείο στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη και αποτελεί
τμήμα του ιστορικού στρατοπέδου «Παύλος Μελάς» το οποίο
είναι στενά συνδεδεμένο με τη νεότερη ιστορία της ευρύτερης
περιοχής της Σταυρούπολης από τις αρχές του 20ου αιώνα με τη
δημιουργία προσφυγικών οικισμών κυρίως του ελληνισμού του
Πόντου. Μεγάλο μέρος του παλαιότερου τμήματος του πρώην
στρατοπέδου έχει χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος, με αξιόλογα
ιστορικά κτίρια, κάποια από τα οποία είναι χαρακτηρισμένα
μνημεία.
Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπει κοινωφελείς χώρους
πρασίνου σε ποσοστό πάνω από 90% της συνολικής έκτασης
ενώ παράλληλα διατηρούνται 26 συνολικά κτίσματα στο πρώην
στρατόπεδο με επιτρεπόμενες χρήσεις όπως για: εκπαίδευση,
μικρές αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώρους
συνάθροισης κοινού, γραφεία, αναψυχή, εμπορικά καταστήματα,
εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων μικρής κλίμακας, εστίαση,
επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, τουριστικά
καταλύματα.
Όσον αφορά τους όρους δόμησης το μέγιστο ποσοστό κάλυψης
καθορίζεται στο 7% και ο συντελεστής δόμησης στο 0,09, ενώ
παράλληλα καθορίζονται περιοχές προστασίας και ελέγχου στο
σύνολο της έκτασης στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο
κηρυγμένος ιστορικός τόπος και τα χαρακτηρισμένα δάση. Τέλος,
επιτρέπεται να δημιουργηθούν τέσσερις υπαίθριοι χώροι
στάθμευσης, ένας υπόγειος και δίκτυα πεζοδρόμων –
ποδηλατοδρόμων ακολουθώντας τους υφιστάμενους δρόμους
κίνησης.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για
θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς,
δήλωσε: «Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο
εγκρίνει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τη χωρική οργάνωση
στο πρώην στρατόπεδο του Παύλου Μελά, όχι μόνον η
Σταυρούπολη αλλά και όλη η Θεσσαλονίκη συνολικά θα
μπορέσουν να αποκτήσουν ένα Μητροπολιτικό Πάρκο με
ελεύθερους χώρους πρασίνου και ήπιες χρήσεις πολιτισμού,
εκπαίδευσης και αναψυχής που θα αναβαθμίσουν σημαντικά την
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων,
θα
αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών αλλά και τοπόσημο
ιστορικής μνήμης. Η περιοχή αυτή, πέριξ του ιστορικού πρώην
στρατοπέδου, έχει ανάγκη να αποκτήσει ένα τέτοιο μεγάλο σημείο
αναφοράς και εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ακριβώς γι΄αυτό μεριμνούμε. Και για τη Θεσσαλονίκη και για όλη
τη χώρα».
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς,
δήλωσε: «Ένα εμβληματικό έργο της Βόρειας Ελλάδας και
προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη
παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Οι Θεσσαλονικείς θα
μπορούν πολύ σύντομα να χαρούν το Μητροπολιτικό Πάρκο
«Παύλος Μελάς» με σύγχρονους χώρους περιπάτου, άθλησης
και αναψυχής».

ΑΑΔΕ - timologio: Νέα ειδική εφαρμογή για άμεση
ψηφιακή έκδοση παραστατικών
ΑΑΔΕ , Δελτίο Τύπου 30/08/2021: Νέα εφαρμογή, για τους
ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, που
δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και
διαβίβασης παραστατικών στο myDATA ή το σύστημά τους
δεν καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες, δημιούργησε και
εγκαινιάζει σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Είναι το timologio (https://www.aade.gr/timologio) , παρέχεται
δωρεάν από την ΑΑΔΕ και μέσω αυτής, δίνεται η δυνατότητα
να εκδίδονται ψηφιακά τα παραστατικά των επιχειρήσεων και
να διαβιβάζονται ταυτόχρoνα στο myDATA.
Πώς λειτουργεί το timologio
Μέσω της εφαρμογής αυτής, μια επιχείρηση μπορεί να:
● Διαμορφώσει το προφίλ της
● Συνθέσει το πελατολόγιο της,
● Οργανώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και
● Εκδώσει και αποθηκεύσει σε μορφή pdf τα κάθε είδους
παραστατικά της (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ).

Εκδόθηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος για το νέο πλαίσιο
που διέπει υπερωρίες, διευθέτηση του χρόνου εργασίας,
διαλείμματα, αργίες, προστασία από τις απολύσεις
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση,
03.09.2021:
Σε εφαρμογή τίθενται οι νέες ρυθμίσεις του νόμου 4808/2021
για την Προστασία της Εργασίας αναφορικά με το χρόνο
εργασίας, τις υπερωρίες, τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας
μετά από αίτηση του εργαζόμενου στο πλαίσιο της
διευθέτησης του χρόνου εργασίας, τα διαλείμματα αλλά και την
ρητή κατοχύρωση του 8ωρου / 40ωρου. Το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε σήμερα
εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ατομικού
Εργατικού Δικαίου που περιλαμβάνονται στο νόμο, με την
οποία προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας για την προστασία
των εργαζομένων και τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής
νομοθεσίας. Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση.

Μειωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες έως το τέλος του 2022
Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση, 31.08.2021:
Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατίθεται στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση
για τη νέα γενιά» προβλέπεται η παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών –για εργοδότες και εργαζομένους- κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες (από το ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 1η Ιουνίου 2020) έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, κάτι που πρακτικά
σημαίνει ότι περιορίζεται το μισθολογικό κόστος από την διατήρηση των μειωμένων εισφορών έως το τέλος του επόμενου έτους.
Η μείωση επιμερίζεται σε -1,79 ποσοστιαίες μονάδες για τον εργοδότη και -1,21 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργαζομένους,
περιορίζοντας τη συνολική επιβάρυνσή τους, και συμβάλλει αφενός στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων,
αφετέρου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι ήδη κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας της
παρούσας κυβέρνησης οι εισφορές είχαν μειωθεί κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες και πλέον η συνολική μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών ανέρχεται σε 3,9 ποσοστιαίες μονάδες.
Με τη ίδια τροπολογία:
– Γίνεται πιο ευνοϊκή -με περισσότερες δόσεις μέσω παρακράτησης μικρότερου μέρους της σύνταξης- η διαδικασία επιστροφής των
ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από τον e-ΕΦΚΑ σε δικαιούχους συντάξεων χηρείας. Συγκεκριμένα, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου»), στον οποίο το ποσοστό παρακράτησης από την κύρια σύνταξη ορίζεται
σε 1/3 των καταβαλλόμενων παροχών, ειδικά για τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας προβλέπεται ότι η καθεμία από τις μηνιαίες
δόσεις (που παρακρατούνται από τον e-ΕΦΚΑ έως την πλήρη εξόφληση των αχρεωστήτως καταβληθέντων) δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 1/10 του ακαθάριστου ποσού της κύριας σύνταξης μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και το 1/6 του ποσού κατά το μέρος
που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη αιτία θανάτου, μπορεί να παρακρατηθεί το 1/2 του
ακαθάριστου ποσού της (σε αντίθεση με το γενικό κανόνα που προβλέπει παρακράτηση μέχρι και του συνόλου της επικουρικής). Το
ποσό της μηνιαίας δόσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 ευρώ.
– Δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθεί από τον e-ΕΦΚΑ έως τις 30 Ιουνίου 2022 η πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
κλάδου υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προς φαρμακεία, γιατρούς, κλινικές, διαγωνιστικά
κέντρα, λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας και προς ασφαλισμένους. Με την παράταση της σχετικής προθεσμίας διευκολύνεται η
πληρωμή των ποσών για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν έχουν γίνει οι σχετικοί έλεγχοι.
Εκτιμάται ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή είναι της τάξης των 20 εκατ. ευρώ περίπου.
Περαιτέρω παράταση της εν λόγω προθεσμίας μπορεί να δοθεί με υπουργική απόφαση και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης
Δεκεμβρίου 2022.
– Αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (κυρίως μηχανικών), όπου διαπιστώθηκε ότι το καταβαλλόμενο
βάσει του ν.4387/2016 εφάπαξ υπολείπεται των εισφορών που κατέβαλαν στον ασφαλιστικό τους βίο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση
παρέχεται η δυνατότητα στους εν λόγω ασφαλισμένους με αίτησή τους να ζητήσουν τον έλεγχο και την καταβολή τυχόν διαφοράς
μεταξύ του επικαιροποιημένου κεφαλαίου εισφορών υπέρ εφάπαξ (καταβεβλημένων μέχρι την 31.12.2013) και του εφάπαξ που
απονεμήθηκε. Ειδικά για τους ήδη συνταξιούχους δίνεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου για την κατάθεση
σχετικής αίτησης.
– Προβλέπεται ότι οι έμμισθες δικηγόροι που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (πρώην Ταμείο Νομικών) και καταβάλλουν εισφορές
μισθωτού σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016, δικαιούνται επίδομα κυοφορίας και λοχείας με προϋποθέσεις αντίστοιχες με
αυτές που ισχύουν για τη λήψη του επιδόματος για τις μισθωτές ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λύνοντας τη διχογνωμία ως
προς το καθεστώς μισθωτού ή μη μισθωτού σχετικά με την παροχή αυτή, που οδηγούσε σε μη χορήγησή της.
– Ενισχύεται θεσμικά και λειτουργικά η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την κατάρτιση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας. Η Επιτροπή εμπλουτίζεται με σύγχρονες ιατρικές ειδικότητες (π.χ. φυσίατροι), που κρίνονται απαραίτητες για
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Επιπροσθέτως, συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά ως μέλη της Επιτροπής
επαγγελματίες υγείας και λοιπές μη ιατρικές ειδικότητες, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάδειξη ζητημάτων
λειτουργικότητας στην καθημερινότητα των ΑμΕΑ.
– Βελτιώνεται η διοικητική λειτουργία του ΚΕΑΟ στην περίπτωση του επανυπολογισμού οφειλών λόγω της ρύθμισης του ν.
4611/2019, με την πρόβλεψη ότι ο επανυπολογισμός διατηρείται και μετά την απώλεια της ρύθμισης.
– Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου ως προς το καθεστώς ασφάλισης του μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ λόγω
απόσχισης κλάδων.
– Μετριάζονται οι δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία του κορωνοϊού στις επιχειρήσεις του κλάδου του πολιτισμού (θέατρα,
κινηματογράφοι, μουσικές σκηνές κλπ.) με την δυνατότητα παράτασης των μέτρων στήριξης και εντός του 2021, με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαγωνισμός Δοκιμίου για Νέους 2021 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜμΕ (European SME Week)
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 02.08.2021: Ο Διαγωνισμός Δοκιμίου για Νέους 2021 διοργανώνεται από τη
Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ και δίνει την
ευκαιρία στους νέους ηλικίας 18-25 ετών να μοιραστούν ιδέες και απόψεις με άτομα και σημαντικούς φορείς από το χώρο της
επιχειρηματικότητας και των ΜμΕ. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι : «Τι χρειάζονται οι ΜμΕ για να γίνουν βιώσιμες και
ανθεκτικές στο πλαίσιο του COVID-19 και των άλλων παγκόσμιων προκλήσεων; Σκεφτείτε τις ικανότητες και τις δεξιότητες που
απαιτούνται στο μέλλον για έναν επιχειρηματία, και περιγράψτε τρεις ελπιδοφόρες και βιώσιμες νεοφυείς επιχειρήσεις για το
2030». Οδηγίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
-Τα δοκίμια μπορούν να υποβληθούν από άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή χώρες που συμμετέχουν στο
COSME
-Τα δοκίμια πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 2500 λέξεις σε έκταση και να είναι στα αγγλικά
-Μόνο μια συμμετοχή ανά άτομο θα γίνει δεκτή
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2021
Οι τρεις υποψήφιοι που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στον τελικό θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο πριν την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα ΜμΕ και θα διαγωνιστούν στο μεγάλο τελικό που θα λάβει χώρα στο Πορτορόζ της Σλοβενίας στο πλαίσιο του SME
Assembly, παρουσιάζοντας τα δοκίμιά τους. Η επιλογή του τελικού νικητή θα γίνει μέσω δημόσιας ψηφοφορίας.
Βραβεία
-Ταξίδι στο Πορτορόζ της Σλοβενίας για το SME Assembly με όλα τα έξοδα καλυμμένα για τους τρεις τελικούς υποψήφιους του
Διαγωνισμού προκειμένου να παρουσιάσουν τα δοκίμιά τους σε περισσότερους από 500 εκπροσώπους του SME Assembly
-Εκπαίδευση πριν από την επίσημη παρουσίαση των δοκιμίων στο SME Assembly 2021
-Προώθηση των δοκιμίων μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας
Για τυχόν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση smeweek@loweurope.eu.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μέχρι την Κυριακή η υποβολή αιτήσεων για τις 180.0000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Μέχρι την Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59, θα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους και οι
πάροχοι να δηλώνουν τη συμμετοχή τους για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 του ΟΑΕΔ. Έως
σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί 120.000 αιτήσεις για 233.000 επιταγές. Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη
του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 180.000 επιταγές αξίας
20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.600.000 €, σημειώνοντας αύξηση κατά 20% του
αριθμού επιταγών και του προϋπολογισμού, συγκριτικά με τα προγράμματα προηγουμένων ετών αντίστοιχα. Με την επιταγή, που
έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση
10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2020:
•
είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ ή
•
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
•
έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή
•
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
•
συμπληρώνουν τουλάχιστον 4 συνεχείς μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των
αιτήσεων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά
των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια
λειτουργίας.
Ημερίδα με θέμα: Συνέργειες Επιχειρήσεων
του Αγροδιατροφικού Τομέα με Φορείς
Έρευνας και Εκπαίδευσης

Εγγραφές επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων με τη διαδικασία
του παράλληλου μηχανογραφικού για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:3014:30 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης στην Αίθουσα «Αιμίλιος
Ριάδης». Καταξιωμένοι επιχειρηματίες και
εξειδικευμένοι επιστήμονες συναντώνται για
να προσεγγίσουν μια βιώσιμη απάντηση στο
ερώτημα, με ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα
συμβάλει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό
σύστημα
στο
ρυθμό
ανάπτυξης
του
αγροδιατροφικού τομέα;
Την εκδήλωση διοργανώνει η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙΑ
στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, ως προσυνεδριακή εκδήλωση
για το επικείμενο Φόρουμ: «Συνέργειες
Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα με
Φορείς Έρευνας και Εκπαίδευσης» που
προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του
2022 στη Θεσσαλονίκη.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Κατόπιν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ, από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, που
υπέβαλλαν παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν από την Πέμπτη
02/09/2021 έως και την Παρασκευή 10/09/2021 από 9:00 έως 14:00, στα ΙΕΚ
του ΟΑΕΔ για να υποβάλλουν Αίτηση Εγγραφής.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βρίσκονται στον ιστότοπο του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο
https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/contact
Όσοι επιτυχόντες δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας,
αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή:
1. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο
Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄Κύκλου)
2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση
στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία )
5. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου
ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και
Δημόσιο ΙΕΚ.

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)

MEAT &GRILL
Πόλη: Αθηνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr,

3o Yachting Festival
Πόλη: Ψηφιακά στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Mact Expo
Center, Αθήνα
Ημερομηνία: 6-9/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Yachting & θαλάσσιου τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/

DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr

8η Athens International Tourism & Culture Expo
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164 Email:
info@leaderexpo.gr

FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα:Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr
Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων
Πληροφορίες: 0335980001616153768..pdf
(supplychainexpo.gr)
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού
κλάδου της χώρας
Πληροφορίες: Site: https://buildexpogreece.com/
TTGW 2020
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/ 10/2021
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site:http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
SECUREXPO, ENDELEX & SMART HOME Expo
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Κτιριακού Αυτοματισμού,
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δικτύων
Πληροφορίες: www.securexpo.eu , www.indelexsmarthomexpo.eu
Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού – Γαστρονομίας &
Οίνου
Πόλη: Αθήνα, Mact Media Group
Ημερομηνία: 21-24 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού –
Γαστρονομίας & Οίνου
Πληροφορίες: https://ttgw.gr/
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 05-07/11/2021
Εκθέματα: Μηχανήματα και τεχνολογίες επεξεργασίας
μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομηχανική
υπεργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://metalmachinery.gr/

Διεθνείς Εκθέσεις
MAKTEK EURASIA FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη – Τουρκία
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου – 04 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Μηχανήματα , τεχνολογία
Πληροφορίες: site: http://maktekfuari.com/en/
İZMİR FOOTWEAR AND BAGS
Πόλη: İzmir İnternational Fair Center, Σμύρνη
Ημερομηνία: 8-11 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Υποδήματα, τσάντες
Πληροφορίες: site: https://www.nobelshoexpo.com/?lang=en
RIGA FOOD 2021
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ķīpsala, Βαλτική
Ημερομηνία: 9 -11 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: : www.rigafood.lv E-mail:
rolands.nezborts@bt1.lv Τηλέφωνο: +371 67067550 Κινητό: +371
29127662
MAISON & OBJET PARIS
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Paris Nord Villepinte, Παρίσι
Ημερομηνία: 9 – 13 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: design, έπιπλο, είδη σπιτιού και εσωτερικής
διακόσμησης
Πληροφορίες: site: https://www.maison-objet.com/en/paris
FASHION PRIME
Πόλη: Fuar Ιzmir, Σμύρνη
Ημερομηνία: 15-17 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Υφάσματα και Αξεσουάρ
Πληροφορίες:site:
https://fashionprime.izfas.com.tr/index.php/en/index.html
31η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ HOME & KITCHENWARES
Πόλη: Κωνσταντινούπολη ,Tuyap Fair Exhibition Center
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: είδη κουζίνας
Πληροφορίες: site: https://10times.com/zuchex, e-mail:
marketing@e.zuchex.com
“EVTEKS 2021 26th Istanbul International Home Textiles
Exhibition”
Πόλη: Istanbul Expo Center Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-24 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Λευκά είδη, είδη δαπέδου, ταπετσαρίες, πρώτες ύλες
και αξεσουάρ σπιτιού
Πληροφορίες: site: https://www.cnrevteks.com/index-en.html email: atina@trade.gov.tr
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
GOURMET SELECTION
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 26-27 /9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: https://www.tradefairdates.com/GourmetSelection-M2931/Paris.html

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
ASIA FRUIT LOGISTICA 2021
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center του Χονγκ
Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 28-29/9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: www.asiafruitlogistica.com/tickets
it-sa
Πόλη: Νυρεμβέργη
Ημερομηνία: 12-14 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: ΙΤ Ασφάλεια
Πληροφορίες: site: https://www.it-sa.de/en, τηλ: 210
6410405
"Turkish Shipping Outlook Report 20/21"
Πόλη: Viaport Marina, Τουρκία
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Τομέα Θαλάσσιων Μεταφορών
Πληροφορίες: site: : TURKISH SHIPPING OUTLOOK
REPORT 2020/2021 – Türk Armatörler Birliği
(armatorlerbirligi.org.tr) τηλ: +90 543 696 2098 email:
esin.aslihan@informa.com
BEAUTYISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Καλλυντικά, είδη ομορφιάς
Πληροφορίες: site: www.beauty-istanbul.com
ALUEXPO 2021 –7Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 14-16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: τεχνολογία, μηχανήματα και προϊόντα αλουμινίου
Πληροφορίες: site: https://aluexpo.com/home-en/
iENA 2021
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 4-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.german-fairs.gr/allesektheseis/iena/ , www.iena.de , τηλ: 210 6419021, e-mail:
s.theofanidou@ahk.com.gr
WIN – EURASIA
Πόλη: Tüyap Fair, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Συστήματα αυτοματισμού, ενέργεια ηλεκτρονικές
τεχνολογίες, λύσεις logistics, management, τεχνολογίες
συγκόλλησης και κοπής
Πληροφορίες: site: https://www.win-eurasia.com/en τηλ:
+90 212 334 69 00
VIETNAM ELEVATORS EXPO
Πόλη: Ho Chi Minh City, Βιετνάμ
Ημερομηνία: 2-4/12/2021
Εκθέματα: ανελκυστήρες και εξαρτήματα αυτών
( επιτρέπεται και η ηλεκτρονική συμμετοχή )
Πληροφορίες: site: http://elevatorexpo.com.vn ,τηλ: (84)
904811648 ,e-mail: minhchau@exdesign.com.vn

ARTIZIANO IN FIERA 2021
Πόλη: Μιλάνο- - Ιταλία
Ημερομηνία: 04-12/12.12.2021
Εκθέματα: προϊόντα χειροτεχνίας
Πληροφορίες: site:
https://landingaflive.artigianoinfiera.it/2021/indexen.html?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_campa
ign=apertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta , email: info@artigianoinfiera.it

Παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας
Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας Υπουργείο Εξωτερικών μας
ενημερώνουν ότι την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:30
θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας. Δείτε εδώ την πρόσκληση της
εκδήλωσης. Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε
διαδικτυακά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
https://us02web.zoom.us/j/81433908071?pwd=cHg5dDkwUjBwNm
ZTbFZsR0pnWHJuZz09 .

Παρουσίαση προγραμμάτων χρηματοδότησης για τη Βόρεια
Ελλάδα
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα
13 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 17:00’ στις νέες εγκαταστάσεις του
ΣΒΕ
Παρουσίαση προγραμμάτων χρηματοδότησης για τη Βόρεια
Ελλάδα κα Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος και CEO της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Για δήλωση
συμμετοχής εδώ
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επχειρηματικά Νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα
Τίρανα,
απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο
Αυγούστου 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.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αργεντινή
(Αύγουστος 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 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο-Αύγουστος 2021
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Επχειρηματικά Νέα (συνέχεια)
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Αύξηση του τζίρου σε τουρισμό και εστίαση στη Γερμανία».
- «Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων – Πρωτοβουλία Υποσαχάριας Αφρικής – Γερμανικές Επενδύσεις στην Αφρική σε Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας»
- «Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι – Θυγατρική Εταιρεία DB Regio – Παρουσίαση του περιφερειακού σιδηροδρόμου του μέλλοντος SBahn»
Πιο συγκεκριμένα:
Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (Deutsche Bahn) και συγκεκριμένα η θυγατρική τους εταιρεία «Deutsche Bahn Regio», παρουσίασαν το
νέο περιφερειακό σιδηρόδρομο του μέλλοντος, με την επωνυμία «IdeenzugCity», ένα «concept» για την δημιουργία του νέου
περιφερειακού σιδηροδρόμου του μέλλοντος, με σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την άνεση, την χωρητικότητα και την αξιοπιστία.
Ο πρότυπος εκθεσιακός σιδηρόδρομος σχεδιάσθηκε από την γ/επιχείρηση «Deutsche Bahn Regio» και υλοποιήθηκε από την
επιχείρηση «Hubl&Hubl», με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού από περισσότερους από 40 προμηθευτές. Στα χαρακτηριστικά του
περιλαμβάνονται καθίσματα που ανοίγουν και κλείνουν με το πάτημα ενός κουμπιού, έχοντας με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα να
προσφέρει έως και 40% μεγαλύτερη χωρητικότητα τις ώρες αιχμής μέσω αύξησης των θέσεων ορθίων και μεγαλύτερη άνεση τις
υπόλοιπες ώρες με αυξημένο αριθμό θέσεων καθήμενων. Παράλληλα γίνεται δεκτή η μεταφορά για ποδήλατα ή και καρότσια για
βρέφη και μικρά παιδιά. Την ίδια στιγμή, ο μεγαλύτερος αριθμός στηριγμάτων για όρθιους επιβάτες εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση,
ενώ οι θέσεις Multiflex μπορούν να περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους και να μετακινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις
ανάλογα με τις ανάγκες των επιβατών. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης και μία ζώνη «City Working» που διαθέτει καθίσματα για
τραπεζάκια με φορητούς υπολογιστές και αναδιπλούμενες οθόνες που εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των χρηστών και οι οποίες
μπορούν να συνδέονται με τις συσκευές του επιβάτη. Τα παράθυρα του συγκεκριμένου βαγονιού μετατρέπονται σε οθόνες οι οποίες
προσφέρουν πληροφορίες για τους επιβάτες και δείχνουν που βρίσκονται οι θέσεις για ποδήλατα ή καρότσια βρεφών και μικρών
παιδιών, ενώ όταν ο συρμός είναι εν κινήσει γίνονται και πάλι διαφανή. Στη μετόπη του συρμού η πινακίδα προορισμού προσφέρει
θέαση από γωνία 180 μοιρών, ενώ ο φωτισμός LED στο εξωτερικό των βαγονιών αλλάζει χρώμα ανάλογα με το δρομολόγιο αλλά
και την πληρότητα στο εσωτερικό τους σε ζωντανό χρόνο. Αν και προς το παρόν, δεν προβλέπεται η κατασκευή του νέου
σιδηροδρόμου σε ευρεία κλίμακα πολλά από τα χαρακτηριστικά του θα ενσωματωθούν σε άλλους συρμούς που κυκλοφορούν στη
Γερμανία. Με αυτό τον τρόπο στοιχεία από το χώρο των επιβατών θα τοποθετηθούν στις ηλεκτράμαξες Class 423 του προαστιακού
σιδηροδρόμου (S-Bahn) του Μονάχου και από το εξωτερικό του «IdeenzugCity» στους συρμούς του προαστιακού σιδηροδρόμου
της Στουτγάρδης. Τέλος, οι θέσεις εργασίας και τα παράθυρα που μετατρέπονται σε οθόνες θα δοκιμασθούν από τον προσεχή
Οκτώβριο στον προαστιακό του Αμβούργου, ενώ από το 2022 διώροφα βαγόνια επιβατών θα δοκιμασθούν σε δρομολόγια στο
Μόναχο.
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, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 64ο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Σεπτέμβριος 2021) με θέμα: «Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και
επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Οι ισπανικές εξαγωγές φθάνουν νέα ιστορικά υψηλά»
-«Στοιχεία παραγωγής ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελαίων στην Ισπανία 2020/2021»
-«Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας, Αύγουστος»
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 .
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα
Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον μήνα Αύγουστο.
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.
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό ΔελτίοΑύγουστος 2021 του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου.
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 .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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10/9/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
26953 60606

546

13/9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ.2310 381080

542

14/09/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ
ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2313 317249

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

548

14/9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
381080

424 ΓΣΝΘ

549

14/9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ)Υ ΤΗΛ.2310 381080

552

14/9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΤΗΛ.2310 381080

550

14/9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ) ΤΗΛ.2310 381080

560

15/9/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ.2313 307190

551

15/9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΟΡΕΙΑ) ΤΗΛ.2310 381080

561

16/09/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ
ΓΝΘ
Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ. 2313 307190
17/9/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313 317535

Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

547

20/9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ.2310 381080

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

557

27/9//2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2
ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ
ΤΗΛ.210
3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

559

27/9/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.210 3483161

ΓΙΑ

424 ΓΣΝΘ

558

27/9/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛ.210 3483161

ΓΙΑ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

564

30/09/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ"
ΤΗΛ.
2313
317511
30/9/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΙΣΟΤΟΠΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΥ ΤΗΛ.2310 381080

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛ.210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

543

545

553

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΩΝ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ)
ΤΗΛ.2310

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΘ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

424 ΓΣΝΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ
ΑΛΛΩΝ

424 ΓΣΝΘ

Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

424 ΓΣΝΘ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
554

555

556

563

562

•
•

8/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΤΗΛ.210
3483161
8/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛ.210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

8/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΟ
ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ
ΤΗΛ.210
3483161
11/10/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
06
ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
"ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΤΗΛ. 2313 307195
15/10/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
ΤΗΛ.
2313
323128

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε θέματα
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις Συνεργασιών,
Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α.
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της ιστοσελίδας του
ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεωνμελών 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.

