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Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη που διοργανώνουν με θέμα:
«Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες»
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17.00
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας
Χαιρετισμός: κος Αναστάσιος Καπνοπώλης
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Χαιρετισμός: κος Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Ο κος Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών και τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας
θα παρουσιάσουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα θέματα:
Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών - παροχή 2ης ευκαιρίας
Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπου προβλέπεται και αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις
Τη ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων

Για να συμμετέχετε στην εκδήλωση πατήστε στον σύνδεσμο : Join Zoom Meeting:
https://us06web.zoom.us/j/3644684756?pwd=ck1tajN2UWswcHpWd3dwL0E0OEk0Zz09 . Meeting ID: 364 468 4756,
Passcode: 210435.

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.

Παρατείνεται μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
Με την Απόφαση Υπ. Οικ. Α.1210/08.09.2021 (ΦΕΚ 4104/08.09.2021 τεύχος Β'): «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» παρατείνεται μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων, που λήγει σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου. . Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «το υπουργείο
Οικονομικών εξαντλεί έμπρακτα όλα τα περιθώρια για την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των φορολογούμενων πολιτών, καθώς και
των λογιστών και φοροτεχνικών, δεδομένης της επερχόμενης έκδοσης των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ εντός του μηνός Σεπτεμβρίου».
Παράλληλα σημειώνεται ότι «η παράταση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η
πανδημία, αλλά και των ειδικών καταστάσεων που προέκυψαν σε ορισμένες περιοχές της χώρας από τις φυσικές καταστροφές».

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για
αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, υπέγραψε στις 1-9-2021 την απόφαση Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας Δράσης η «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων
επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του
ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 1-9-2021). Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο
πλαίσιο της Δράσης, ανέρχεται. 2.960.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Kοινωνικό Ταμείο (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε.και από
Εθνικούς Πόρους. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών
επιχειρήσεων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης –
όπως αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΒΑΑ – και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Δράση στοχεύει στην έξυπνη εξειδίκευση με γνώμονα τη διατήρηση και ενδυνάμωση του
ανθρώπινου κεφαλαίου της Περιφέρειας το οποίο διαθέτει ή μπορεί να αναπτύξει καινοτομικά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του
στρατηγικού πυλώνα «Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας – γνώσης βασισμένη στις ανάγκες
της αγοράς». Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους τομείς
προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: •
Αγροδιατροφικός Τομέας• Τουρισμός,
•
Υλικά
και
Κατασκευές, •
Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία, • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. •Τεχνολογίες Ενέργειας, •
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, •
Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδαΤο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης είναι Ο
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(De Minimis).
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 2.960.000,00€ με δυνατότητα αύξησης εκ των οποίων :
α) 1.924.000 € θα διατεθούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης:
-Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού- Ευόσμου, Νεάπολης- Συκεών, Παύλου Μελά.
-Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
-Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
β) 1.036.000 € στις υπόλοιπες περιοχές (Περιφερειακές Ενότητες-ΠΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ
Θεσσαλονίκης (λοιπές περιοχές πλην των περιοχών ΣΒΑΑ), ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Πιερίας, ΠΕ Σερρών, ΠΕ Χαλκιδικής).
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. 3.Δικαίωμα ΣυμμετοχήςΔικαιούχοι: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι που επιθυμούν να συστήσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις (Παράρτημα VII :
Ορισμός ΜμΕ) που θα δραστηριοποιηθούν στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (π.χ. άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε
παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ, άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τους παραγωγικούς
τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ) με αντικείμενα συναφή με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που ορίζονται στην Αναλυτική
Πρόσκληση της Δράσης. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητας τους σε αυτοτελείς
επαγγελματικούς χώρους. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές
του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή
δευτερεύουσα).
Η έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης υπό τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιγράφονται σε αυτήν.
4.Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στην παρούσα Δράση θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά ένα σύνολο υποχρεώσεων, ως
κάτωθι:
•
Να είναι άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
•
Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955.
•
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
δράση.
•
Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης,
μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη Δράση και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης της πρότασής τους, σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων (αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό).
Δύναται να δοθεί παράταση ενός(1) μήνα μετά από σχετική, τεκμηριωμένη επαρκώς, αίτηση επιμήκυνσης του διαστήματος των 3
μηνών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική έγκριση/ απόφαση του ΕΦ.
•
Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.
2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα
πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι .
•
Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή
επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του
παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
•
Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης.
•
Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης
της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
•
Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά σε συγκεκριμένες νομικές μορφές.

•
Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την περιοχή που
περιλαμβάνεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (όπως ορίζεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ή των λοιπών περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
•
Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
•
Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα
μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της
πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία, Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές
που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία
πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΣΑμεΑ.
•
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ο δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένης
της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα
οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
•
Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
•
Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού
προσώπου/νομικής οντότητας).
•
Να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων,
όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων
εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης/ απένταξης από τη Δράση.
Επίσης οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στη Δράση θα πρέπει να τηρούν πέρα συγκεκριμένες υποχρεώσεις
5.Προϋπολογισμός έργου-Ποσοστό επιχορήγησης
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται-επιχορηγούνται σε ποσοστό 100%, επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου
ποσού ύψους 14.800 €.
6.Επιχορηγούμενες Δαπάνες
Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθεί το κατ΄ αποκοπήν απλοποιημένο κόστος.
Το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι επενδυτές που θα επιλεγούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης αφορά
στις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και έχει βασιστεί στα ιστορικά δεδομένα για
δαπάνες οι οποίες, ενδεικτικά, είναι:
•
ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
•
δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
•
δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.),
•
δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές
καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
•
δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
•
αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
•
ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
•
μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.
7.Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης
εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών για τις
επιχειρήσεις που η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας ορίζεται διαφορετική από αυτή της έναρξης εργασιών.
8.Υποβολή Αιτήσεων: Ημερομηνία Έναρξης : 6-9-2021 και ώρα 13:00. Ημερομηνία Λήξης υποβολής 15-11-2021 και ώρα
15:00. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους Δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) . Οι Δυνητικοί Ωφελούμενοι
οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Πλήρη
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
(Παράρτημα ΙΙ).. Το σύνολο των δικαιολογητικών που θα επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχει συνολικό μέγεθος μικρότερο
των 50 MB. Επιπλέον κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι
υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου zip ή και
rar..Αναλυτική Πρόσκληση. Πληροφορίες: ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Διεύθυνση: Oικισμός Λήδα Μαρία, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα: 2310-480.000/Fax : 2310-480.003, Ε-mail: pepkm@e-kepa.gr . Ερωτήματα: pepkm@ekepa.gr , info@e-kepa.gr , www.kepa-anem.gr (Στείλε το ερώτημά σου). Διαδικτυακός τόπος: www.kepa-anem.gr , www.efepae.gr ,
www.espa.gr, www.pepkm.gr .

Νέα ψηφιακή υπηρεσία «e-Αίτηση για Τελωνειακές Εργασίες»
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 03.09.2021 : Νέα ψηφιακή υπηρεσία εισάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διευκολύνοντας την
εμπορευματική κοινότητα, τους τελωνειακούς αντιπροσώπους και κάθε συναλλασσόμενο με τις τελωνειακές υπηρεσίες,
διασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια στις συναλλαγές, και εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
Πρόκειται για την e-Αίτηση για Τελωνειακές Εργασίες, μέσω της οποίας η υποβολή και διαχείριση της αίτησης των συναλλασσομένων
προς τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για παροχή εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος
γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία της ΑΑΔΕ παρέχει πλέον τη δυνατότητα υποβολής, διαχείρισης και πληρωμής
της συγκεκριμένης αίτησης χωρίς φυσική παρουσία. Μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας, διασφαλίζεται η άμεση και ψηφιακή
εξυπηρέτηση περισσοτέρων των 80.000 αιτήσεων ετησίως, εξοικονομώντας πόρους για τα τελωνεία και την εμπορευματική κοινότητα,
και με απτά οφέλη για τη δημόσια υγεία.

ΓΕΜΗ: Από την 1η Οκτωβρίου 2021 τίθεται σε ισχύ η
Υπουργική Απόφαση με τους ΚΑΔ των υπόχρεων
για την εγγραφή φυσικών προσώπων

Παράταση για τη δήλωση συμμετοχής βιβλιοπωλείων και
εκδοτικών οίκων στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών
Αγοράς Βιβλίων έτους 2021

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 τίθεται σε ισχύ η υπουργική
απόφαση με τους ΚΑΔ των υπόχρεων για εγγραφή στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) φυσικών προσώπων.
Ειδικότερα,
δημοσιεύτηκε
στην
Εφημερίδα
της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 4066/6-9-2021) η απόφαση του
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία
καθορίζονται οι ΚΑΔ, που αντιστοιχούν σε εμπορική
δραστηριότητα και σε μη εμπορική δραστηριότητα, βάση
των οποίων καθορίζεται και η εγγραφή αλλά και οι
υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων
που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Δείτε εδώ την σχετική
απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Παρατάθηκε μέχρι την Κυριακή, 12
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59, η λήξη της προθεσμίας για τη
δήλωση συμμετοχής βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων στο
ενισχυμένο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων
έτους 2021 του ΟΑΕΔ, για το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον από τους δικαιούχους.
Συνολικά υποβλήθηκαν
περισσότερες από 168.000 αιτήσεις για 324.000 επιταγές,
σημειώνοντας αύξηση κατά 85% στον αριθμό των αιτήσεων και
κατά 93% στον αιτούμενο αριθμό επιταγών, συγκριτικά με το
περσινό πρόγραμμα.
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€, αυξημένου κατά 20% σε σχέση με τα προγράμματα
προηγουμένων ετών.
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.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί
οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια
λειτουργίας. Η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης του
TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων
χρηστών του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/parokhoi-epitagon-agoras-biblion
Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που θέλουν να κάνουν αίτηση για
πολλά υποκαταστήματα πρέπει να έχουν κωδικούς ΟΑΕΔ. Τα
δικαιολογητικά συμμετοχής επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές
αιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επισκεφτούν
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://www.oaed.gr/deltia-bivlion

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 4826/2021
«Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά»
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 4826/2021
«Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή
κεφαλαιοποιητικού
συστήματος
προκαθορισμένων
εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση
και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». Σκοπός
του νέου νόμου, ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος
διατάξεων,
είναι
η
εισαγωγή
και
εφαρμογή
κεφαλαιοποιητικού
συστήματος
προκαθορισμένων
εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, προκειμένου να
συμβάλει στη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου
διαβίωσης για τους συνταξιούχους, καθώς και στη
βιωσιμότητα ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το
οποίο συντελεί στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Δείτε εδώ το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις νέων ανέργων για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο
ψηφιακό μάρκετινγκ
Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ανέργων για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που θα δώσει
τη δυνατότητα σε 4.300 νέους ανέργους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η προθεσμία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ανέργων θα λήξει στις 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.
Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους
ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).
Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο
ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους
(κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.
Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων. Οι
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:
Επιχειρήσεις με Προσωπικό έως
0 άτομα
1-3 άτομα
4-9 άτομα
10-19 άτομα
20-30 άτομα
31-50 άτομα
άνω των 50 ατόμων

Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
1
2
3
4
6
10
25% του απασχολούμενου προσωπικού

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη
διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από
την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
http://www.oaed.gr/-/programma-apokteses-epangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton

Σαρώνω & Συγκρίνω: Μία Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή που βοηθά τους καταναλωτές να επιλέξουν ενεργειακά αποδοτικές
συσκευές
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Δελτίο Τύπου, 9 Σεπτεμβρίου 2021: Η νέα διαδικτυακή
εφαρμογή «Σαρώνω & Συγκρίνω», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LABEL 2020 που υλοποιεί το ΚΑΠΕ, έρχεται να
βοηθήσει τους καταναλωτές στην επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, καθιστώντας τη σύγκριση τους μία εύκολη και
γρήγορη υπόθεση. Με τη βοήθεια ενός "έξυπνου" κινητού, μιας ταμπλέτας ή ενός σταθερού υπολογιστή, σαρώνοντας τον κωδικό
QR που εμφανίζεται στην επισήμανση ενός προϊόντος, ο καταναλωτής έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (EPREL). Εναλλακτικά, εάν η σάρωση δεν είναι
δυνατή, ο καταναλωτής μπορεί να πληκτρολογήσει τον
κωδικό του προϊόντος και να δει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά μέσω της EPREL. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρμογή , τον
Μάρτιο του 2021, τη νέα ενεργειακή επισήμανση για ψυκτικές συσκευές, συσκευές συντήρησης κρασιών, πλυντήρια και πλυντήριαστεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης. Αυτή περιλαμβάνει μια κοινή κλίμακα
τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G για όλες τις ομάδες προϊόντων, καταργώντας την υπάρχουσα κλίμακα από Α+++ έως
D. Ένα προϊόν που με την παλιά επισήμανση ανήκε στην τάξη A+++, με τη νέα αναμένεται να ανήκει σε χαμηλότερη τάξη
ενεργειακής απόδοσης και κατά συνέπεια θα υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που να κατατάσσονται στην υψηλότερη τάξη ενεργειακής
απόδοσης. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τη διαδικτυακή εφαρμογή στη διεύθυνση: https://tool.label2020.eu/gr. Μέχρι στιγμής,
έχουν ενσωματωθεί οι ομάδες προϊόντων που φέρουν νέα ενεργειακή επισήμανση ήδη από τον Μάρτιο του 2021, ενώ σύντομα θα
προστεθούν και οι λαμπτήρες, που ξεκίνησαν να φέρουν τη νέα επισήμανση τον Σεπτέμβριο του 2021. Η εφαρμογή «Σαρώνω &
Συγκρίνω»:
Υπολογίζει και συγκρίνει το συνολικό κόστος διαφορετικών προϊόντων, με βάση το κόστος αγοράς και τη συχνότητα χρήσης
από ένα νοικοκυριό, στη διάρκεια ζωής τους.
Παρουσιάζει τη διαθέσιμη γκάμα ενεργειακής απόδοσης προϊόντων που κυκλοφορούν
στην αγορά και επισημαίνει τη θέση ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο εύρος αυτό.
Επικοινωνεί απευθείας με τη βάση δεδομένων EPREL, συγκρίνοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά διαφορετικών προϊόντων
που βρίσκονται καταχωρισμένα.
Παρέχει μία ολοκληρωμένη επεξήγηση της νέας ενεργειακής επισήμανσης, ανά ομάδα
προϊόντος.
Το έργο “LABEL 2020 - New Label driving supply and demand of energy efficient products” υποστηρίζει την ομαλή μετάβαση της
αγοράς από την τρέχουσα στη νέα ενεργειακή επισήμανση ηλεκτρικών συσκευών, με ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εθνικής ενημερωτικής εκστρατείας. Στο “LABEL 2020”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
πολυετές πρόγραμμα για την Έρευνα HORIZON 2020, συμμετέχουν άλλοι 20 ευρωπαίοι εταίροι από 16 διαφορετικές χώρες. Για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://www.label2020.gr/. Επικοινωνία:
ΚΑΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών label2020@cres.gr, +302106603313.

Διαδικτυακή Εκδήλωση για την αξιοποίηση της συμφωνίας CETA από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή
εκδήλωση για την αξιοποίηση της συμφωνίας CETA από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021. Η εκδήλωση
απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε δεν εξάγουν στον Καναδά, αλλά ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν
εξαγωγές, είτε εξάγουν στον Καναδά και προσβλέπουν σε αύξηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Οι συμμετέχουσες
εταιρίες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες εισόδου στην καναδική αγορά μέσα από την εμπειρία άλλων
ευρωπαϊκών εταιριών, οι οποίες αξιοποίησαν την εν λόγω συμφωνία, καθώς και να λάβουν πληροφορίες και συμβουλές από ειδικούς
για την προώθηση της εμπορικής τους δραστηριότητες στην αγορά του Καναδά. Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
εκδήλωση, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, με υποβολή σχετικής αίτησης.

Στις 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη η πρώτη «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Την πρώτη εκδήλωση αναζήτησης θέσεων εργασίας για ανέργους και επιλογής προσωπικού από επιχειρήσεις,
με την επωνυμία «Ημέρες Καριέρας ΟΑΕΔ» πραγματοποιεί ο ΟΑΕΔ, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, στο Porto Palace Hotel, από
τις 10:00 έως τις 19:00, στο πλαίσιο της 85 ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ
ΜΑΣ.
Η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους 28 επιχειρήσεων, που
αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό για περισσότερες από 600 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και
στο νομό Κιλκίς. Επιπλέον, εξειδικευμένα στελέχη του ΟΑΕΔ θα παρέχουν συμβουλευτικές συνεδρίες στους συμμετέχοντες για τη
σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ώστε να αναδεικνύεται σωστά το κάθε επαγγελματικό προφίλ, με μόνη προϋπόθεση τη δωρεάν
προεγγραφή στη διεύθυνση:https://www.eventora.com/el/Events/drash-symboyleytikhs-yposthri3. Οι εταιρείες που συμμετέχουν
προέρχονται από τους κλάδους βιομηχανίας τροφίμων, τεχνολογίας, παροχής ιατρικών & νοσηλευτικών υπηρεσιών, παραγωγής και
εμπορίας καλλυντικών και ενδυμάτων, τηλεπικοινωνιών, τεχνικών/κατασκευών κ.α.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τόσο η προσέλευση όσο και η εγγραφή στις
συμβουλευτικές είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Η «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» στη Θεσσαλονίκη αποτελεί την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε
όλη τη χώρα με στόχο την άμεση και αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, ελληνικής
ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας
μας.

Business Forum & B2B meetings Ελλάδας –
Λιθουανίας- 4/10/2021
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΒΕΑ, o ΣΕΒ και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού
Εμπορίου
Enterprise
Greece,
θα
πραγματοποιήσουν την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και
ώρα 10:00, Business Forum & B2B meetings Ελλάδας
– Λιθουανίας στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος). Η
εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία
με την Πρεσβεία της Λιθουανίας στην Αθήνα και το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Βίλνιους.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων
επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις δυνατότητες
που παρουσιάζει η αγορά της Λιθουανίας, ενώ στη
συνέχεια θα πραγματοποιηθούν B2B meetings μεταξύ
των Ελλήνων και Λιθουανώνεπιχειρηματιών. Οι 10
επιχειρήσεις από την Λιθουανία που θα συμμετάσχουν
στα B2B meetings δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής
κλάδους: ενέργεια, τρόφιμα, χημικά αυτοκινήτων, IT κ.ά.
Για την αναλυτική λίστα των εν λόγω επιχειρήσεων
πατήστε εδώ.
Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε
στο Business Forum, όπως αποστείλετε συμπληρωμένο
το Δελτίο Συμμετοχής πατώντας εδώ έως την Δευτέρα 27
Σεπτεμβρίου
2021.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε
με το ΕΒΕΑ (Τ. 210 3382 342, 252) , την Enterprise
Greece (Τ. 2103355761, -736) και τον ΣΕΒ (Τ. 211 500
6121).

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για την εξοικονόμηση
ενέργειας στην επιχείρηση
Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για την εξοικονόμηση
ενέργειας στην επιχείρηση, το «Energy
Scouts»,
προγραμματίζει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των δράσεων
που αναλαμβάνει για μια περισσότερο «πράσινη»,
ενεργειακά, αγορά και την προστασία του περιβάλλοντος.
Πρόκειται για πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο του νέου
τριετούς κύκλου του έργου «Young Energy Europe 2.0»,
το οποίο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, δεν τις
επιβαρύνει οικονομικά, προβλέπει περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων και για τις εγγραφές ορίζει σειρά
προτεραιότητας. Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε
εδώ. Το κοινοτικό έργο υποστηρίζουν στην Ελλάδα το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
(ΕΒΕΑ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές
Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί τις
ιστοσελίδες:
https://griechenland.ahk.de/gr/ekpaideysi/young-energyeurope-iiekpaideytiko-programma-gia-tin-exoikonomisienergeias-stin-epicheirisi?no_cache=1
και
https://dual.com.gr/young-energy-europe/ ή μπορεί να
επικοινωνήσει
στο
e-mail
youngenergyeurope@ahk.com.gr
ή στα τηλέφωνα 210
6419036 και 2106419028.

Εγγραφές επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων με τη
διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού για τα ΙΕΚ του
ΟΑΕΔ
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://michanografikodiek.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.

Mastering in Accounting & Finance for Lawyers
Τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Νομικής
Βιβλιοθήκης
ανακοινώνουν
το
πρώτο
στην
Ελλάδα
ολοκληρωμένο
επαγγελματικό
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για δικηγόρους και
νομικούς συμβούλους που εργάζονται ήδη ή επιθυμούν να
εργαστούν σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μία ολιστική και με σαφή
προσανατολισμό στην πράξη προσέγγιση στη Λογιστική &
Χρηματοοικονομική Διοίκηση, απαραίτητο επαγγελματικό εφόδιο
για όλους τους νομικούς της πράξης. Στόχος του προγράμματος
είναι η κατανόηση των οικονομικών στόχων μια εταιρίας και πως
αυτοί επιτυγχάνονται καθώς επίσης και η κατανόηση των
κανόνων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη
λήψη αποφάσεων που ενέχουν νομικό ρίσκο. Επιπλέον, βασικό
διακριτικό γνώρισμα του Προγράμματος αποτελεί η κατανόηση και
ανάλυση του κινδύνου μια επιχείρησης και πως αυτός συνδέεται
με τη συνολική της αξία αλλά και η εξοικείωση με τις νέες τάσεις
που θα επικρατήσουν την επόμενη μέρα στη χρηματοοικονομική
διαχείριση των εταιριών.H εκπαίδευση περιλαμβάνει πληθώρα
case studies αναφορικά με τις λειτουργίες μιας επιχείρησης,
σημειώσεις και πλούσιο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό.
Πιστοποίηση
Τα μαθήματα θα διεξαχθούν Διά Ζώσης με φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων και επικουρικά όπου καθίσταται αναγκαίο με τη
μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Live
Streaming). Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και
τη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης οι εκπαιδευόμενοι θα
υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις υπό την επίβλεψη του
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Παν/μίου Πειραιώς.Με την επιτυχή ολοκλήρωση
του προγράμματος κατόπιν εξετάσεων θα χορηγηθεί στους
συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και μονάδες ECVET.
Μονάδες ECVET: 18Έναρξη: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022( Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη, 17:00 –
21:00). Δια ζώσης και επικουρικά Live Streaming. Στοιχεία
Επικοινωνίας:
Έλενα
Χαλκιά,
Υπεύθυνη
Ενημέρωσης
Εκπαιδευτικού Προγράμματος Φράγκων 1, Θεσσαλονίκη, Email:
nbthess@nb.org Τηλ: +30 2310532134, +30 2310545618

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις εκθέσεις MEAT & GRILL DAYS 2021, DAIRY EXPO 2021 και
FROZEN FOOD 2021, 2-4 Οκτωβρίου 2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει ενεργά την προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής της,
συμμετέχοντας στις τρείς (3) παράλληλες Διεθνείς Εκθέσεις : την 7 η διοργάνωση της έκθεσης για το κρέας και τα προϊόντα του, με
τίτλο “MEAT & GRILL DAYS 2021”, την 6η έκθεση για τη γαλακτοκομία και τυροκομία με τίτλο “DAIRY EXPO 2021” και την 5η
έκθεση για τα κατεψυγμένα τρόφιμα, την “FROZEN FOOD 2021”, που θα πραγματοποιηθούν από τις 02 έως τις 04 Οκτωβρίου
2021 στο εκθεσιακό κέντρο ΑΤΗΕNS METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα στο διεθνές αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.
Είναι η δεύτερη φορά που η ΠΚΜ θα συμμετάσχει στις εκθέσεις αυτές, δίνοντας την ευκαιρία σε παραγωγούς της να συνάψουν
σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. Στόχος της Περιφέρειας με τη συμμετοχή της είναι η προώθηση προς την ελληνική και διεθνή
αγορά των προϊόντων που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, η
εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική
οικονομία εν γένει. Η τελευταία διοργάνωση που έλαβε χώρα 10-12 Νοεμβρίου 2018, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 15.000
επαγγελματίες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και 220 εκθέτες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν στην Αθήνα το τριήμερο της
έκθεσης. Για τη διοργάνωση του 2021 οι προβλέψεις είναι πολύ θετικές και αναμένεται να ξεπεράσουν οι συμμετοχές τις 250
εταιρείες, ενώ αναμένονται περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα με την έκθεση θα
πραγματοποιηθούν πλήθος εκδηλώσεων, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμοί, σεμινάρια, ημερίδες, επιδείξεις τεμαχισμού κρέατος και
παραγωγής τυριού κ.ά., οι οποίες δίνουν προστιθέμενη αξία στην έκθεση και στους επισκέπτες. Το εκθεσιακό αυτό γεγονός
πραγματοποιείται με την υποστήριξη όλων των επαγγελματικών φορέων του κρέατος, του γάλακτος και της αγροδιατροφικής, ενώ
τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην έκθεση είναι:
Προϊόντα κρέατος (μπιφτέκια, σουβλάκια, γύρος, κλπ), λουκάνικα, πουλερικά, αλλαντικά, ελληνικές φάρμες, σφαγεία εμπορίας
κρέατος, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, γιαούρτια, gourmet delicatessen, κατεψυγμένα τρόφιμα (λαχανικά, φρούτα, προϊόντα ζύμης,
θαλασσινά κ.ά.) καθώς και γενικά προϊόντα αγροδιατροφής. Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας με εταιρίες παραγωγής και
διακίνησης των ανωτέρω προϊόντων είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων που προσδιορίζουν την ισχυρή ταυτότητα και φήμη
της περιοχής και αποτελούν προϊόντα-σημαία της Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συμμετοχής της θα πραγματοποιηθεί η ανάδειξη
της ποιότητας και της μοναδικότητας των προϊόντων της ΠΚΜ και η προώθησή τους σε νέες αγορές του εσωτερικού και του
εξωτερικού. Η Π.Κ.Μ. έχει προβεί σε ενοικίαση χώρου 240 τ.μ., με ειδικής κατασκευής και ιδιαίτερης αισθητικής περίπτερα, τα
οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες προβολής των εκθεμάτων της Περιφέρειας μας. Στο κόστος συμμετοχής
συμπεριλαμβάνονται οι εξής υπηρεσίες: Ενοίκιο Χώρου, Κατασκευή περιπτέρου με εξοπλισμό (πάγκος, τραπέζι, καρέκλες,
ράφια) σε επαρκή αριθμό που να καλύπτει τις ανάγκες των εκθετών της Περιφέρειας, Διαχωριστικά πάνελ ανά εκθέτη σε
διχρωμία, Φωτισμός και παροχή ρεύματος στα περίπτερα, Επιγραφή με επωνυμία εκθέτη/ εκτύπωση λογοτύπου/ εκτύπωση
αφίσας 1μ Χ 2,5μ., Σήμανση περιπτέρου με τα διακριτικά της περιφέρειας και του παραγωγού, Αποθήκη ατομική 3 τ.μ. ανά
εκθέτη, Διαμόρφωση περιπτέρου της γραμματείας της περιφέρειας, 100 δωρεάν προσκλήσεις ανά εκθέτη, Εγγραφή στον
κατάλογο εκθετών και στην ψηφιακή έκθεση, Καινούρια μοκέτα χρώματος μπλε (ή όποιο άλλο χρώμα υποδείξει η αναθέτουσα
αρχή), Parking εκθετών, Καθημερινός καθαρισμός περιπτέρου, Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις,
Συνεργείο παλετοφόρων και ανυψωτικών για την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων, Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών για
την επίσκεψη στο περίπτερο της ΠΚΜ με οργάνωση προκαθορισμένων Β2Β συναντήσεων. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των
stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη: Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και
αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων
Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ, Τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε δράσεις με την Περιφέρεια. Βασική
προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να
μην παραπέμπουν σε άλλη περιφέρεια. Σημειώνεται ότι η είσοδος στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο ΑΤΗΕNS
METROPOLITAN EXPO κατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης, επιτρέπεται αποκλειστικά και
μόνο με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
βεβαίωση νόσησης αντίστοιχα. Οι μη εμβολιασμένοι θα πρέπει να υπόκεινται στο καθεστώς testing και θα πρέπει να
προσκομίζουν βεβαιώσεις rapid test ή PCR (κάθε Δευτέρα και Πέμπτη). Οι προσερχόμενοι στο εκθεσιακό κέντρο θα πρέπει να
φέρουν μαζί τους είτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είτε Διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με
το κατά περίπτωση πιστοποιητικό. Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στις τρεις (3)
παράλληλες εκθέσεις, παρακαλούμε τα μέλη του ΒΕΘ που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το
περίπτερο της Π.Κ.Μ. (σε ξεχωριστό stand περίπου 12τ.μ.), να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό και όχι
αργότερα από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 στα e-mail: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr .
Έντυπο συμμετοχής.
Υγειονομικό Πρωτόκολλο. 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 κα. Μαρία Ελευθεριάδου.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ"
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 2η χρονιά, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό
Μάρκετινγκ». Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε παραδοσιακές
επιχειρήσεις, αλλά και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και
του δημοσίου τομέα. Στόχος είναι η εξειδικευμένη και εφαρμοσμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα σε σύγχρονα θέματα και
πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και ψηφιακού μάρκετινγκ. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές ασκήσεις του
προγράμματος εστιάζονται σε θέματα απόκτησης ικανοτήτων και εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και
συστημάτων με
παράλληλη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση στα απαραίτητα πεδία του ψηφιακού
περιβάλλοντος, για τη δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων εστιασμένων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, τον ψηφιακό
μετασχηματισμό υπαρχόντων επιχειρήσεων και οργανισμών, και στη βελτίωση και ανάπτυξη της προβολής επιχειρήσεων και
οργανισμών με τη χρήση ψηφιακού και social media μάρκετινγκ και τεχνικών συμβατών με το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και
τεχνολογία.• Το «ΠΜΣ» θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Κοζάνη με δυνατότητα
ηλεκτρονικής παρακολούθησης ποσοστού του προγράμματος • Ενημέρωση για περαιτέρω διαδικασίες από την ιστοσελίδα
https://ebdm.uowm.gr/

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

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε καινοτόμες
μεθόδους στον αγροτικό τομέα σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Στο πλαίσιο των νέων δράσεων του Οργανισμού για τη συνεχή
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ξεκινούν
αύριο, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00, οι αιτήσεις για
το νέο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 100 ανέργων στη θεματική
ενότητα «Καινοτόμες Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα», μέσω
συνεργασίας με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το
πρόγραμμα, διάρκειας 70 ωρών, σχεδιάστηκε για την ενίσχυση
των δεξιοτήτων ανέργων αποφοίτων γεωπονικής κατεύθυνσης ή
νέων ανέργων, οι οποίοι είναι γνώστες πληροφορικής και
αυτοματισμών και ενδιαφέρονται για την εφαρμογή σύγχρονων και
καινοτόμων μεθόδων στην αγροτική παραγωγή. Το πιλοτικό
πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους 18-60
ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με πτυχίο σε συναφείς ειδικότητες με το
αντικείμενο, καθώς και γνώση Η/Υ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται
μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου
www.gov.gr στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakesdexiotetes/programma-katartises-kainotomes-methodoi-stonagrotiko-tomea
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση →
Ψηφιακές Δεξιότητες → Πρόγραμμα κατάρτισης "Καινοτόμες
μέθοδοι στον αγροτικό τομέα"
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο σύγχρονης εξ
αποστάσεως κατάρτισης, με εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη,
που θα συμβάλει καθοριστικά στην ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών προς τους καταρτιζόμενους και στην επιτυχή
ολοκλήρωση του μαθήματος.
Στους καταρτιζόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το
πρόγραμμα
χορηγείται
Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.

Ζήτηση συνεργασίας από την Ρωσία
Η Β81 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού
Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια
ενημέρωσής της από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα μας γνωρίζει ότι
η εταιρεία Madis Olive η οποία εδρεύει στην Ρωσία ενδιαφέρεται
για εισαγωγή καλλυντικών στη Ρωσία από την Ελλάδα. Με
αντικείμενο τα αιθέρια έλαια, προϊόντα αρωματοποιίας ή
καλλωπισμού, ψεκαστήρες καλλωπισμού, σκελετοί και κεφαλές
σκελετών, είδη για το πουδράρισμα (πομπον) όπως και για τη
χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού καθώς και
χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη ζωγραφική των
επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, σωληνάρια, δοχεία,
φιαλίδια.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. +7(910)455 48 70 E-mail:
ditronx6@gmail.com (ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, 06.09.2021).

Architects in Greece - 14 Σεπτεμβρίου 2021
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

Την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:30 μ.μ. - 8:00 μ.μ. θα
πραγματοποιηθεί το 3ο αρχιτεκτονικό webinar με τίτλο Architects in
Greece, το οποίο διοργανώνει το ΚΤΙΡΙΟ.
Σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία της Ελλάδας παρουσιάζουν έργα
τους και απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την
αρχιτεκτονική και την ποιότητα των κτιρίων.
Δηλώστε συμμετοχή δωρεάν ΕΔΩ

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 65ο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Σεπτέμβριος 2021 – β΄έκδοση) 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.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Γερμανική Κεντρική Στατιστική Αρχή – Ακριβότερη η ζωή στη Γερμανία»
-«Στατιστικά Διμερούς Εμπορίου Ελλάδας – Γερμανίας για το α’ εξάμηνο 2021»
-«Γερμανικές Ομοσπονδιακές Εκλογές – Ευκαιρία πολιτικής ανανέωσης για τους γερμανούς επιχειρηματίες»
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 .
ΓΕΩΡΓΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τιφλίδα, απέστειλε ενημερωτικό Έγγραφο με
θέμα «Ο αγροτικός τομέας και η αγορά αγροτομηχανολογικού εξοπλισμού στη Γεωργία»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Τιφλίδα (www.agora.mfa.gr), email: economy-tbilisi@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφο με θέμα «Η
πορεία της αγοράς εργασίας στην Ισπανία»
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 έγγραφο με θέμα η αγορά
ιχθυηρών στην Ολλανδία.
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.

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο
για την οικονομία της Ρώσικης Ομοσπονδίας (Αύγουστος 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 .
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14/9/2021
ΓΑΝΤΙΩΝ
60606

566

15/09/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ,
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ
ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ,
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
ΤΗΛ. 2313 327825
17/9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ
,
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΧΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΙ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΜΘ
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17/9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

571

21/9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
,ΤΑΙΝΙΕΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
ΤΗΛ.26953 60606
30/09/2021
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ
2310593118, https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2682pe-re-2021-el
11/10/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΓΙΑ
ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΧ ΓΙΑ ΤΟ 304 ΠΕΒ ΚΑΙ 306 ΕΒΤ"
ΤΗΛ. 210 3483228
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΡΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛ. 2313317254, 7446

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΗΛ.
26953

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΟΛΘ ΑΕ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

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.

