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120 Δόσεις για χρέη από δάνεια με εγγυήσεις του
Δημοσίου

Σε λειτουργία από τη Δευτέρα 18.01.2021 το λιανεμπόριο σε
όλη τη χώρα

Τη δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των χρεών
προς το Δημόσιο, τα οποία προέρχονται από δάνεια για
τα οποία έχουν καταπέσει οι κρατικές εγγυήσεις, έχουν
τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αριθμ.
Α.1007/ΦΕΚ 138Β/20.01.2021 με θέμα: «Καθορισμός
ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της
ρύθμισης
οφειλών
που
προέρχονται
από
επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων,
καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 293 του ν. 4738/2020(Α’ 207)». Σύμφωνα με
την απόφαση, η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα
ρύθμισης των συγκεκριμένων οφειλών υποβάλλεται
μέχρι και την 30ή Απριλίου 2021 στην υπηρεσία της
Φορολογικής Διοίκησης που υπάγεται κάθε οφειλέτης,
ενώ η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της
πρώτης δόσης, εντός τριών ημερών από την υποβολή
της αίτησης. Δείτε εδώ το κείμενο της απόφασης όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Ξαναζωντανεύει από τη Δευτέρα 18.01.2021 το λιανεμπόριο σε όλη
τη χώρα, ενώ θα λειτουργήσουν και πάλι κομμωτήρια, κουρεία,
κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση
την άσκηση, υπηρεσιών φροντίδας και υγιεινής, καθώς και τα
ΚΤΕΟ. Στις «κόκκινες περιοχές» θα ανοίξουν τα καταστήματα με τη
μέθοδο «παράδοση εκτός» (click away). Το σύνολο των
εργαζομένων που επανέρχονται στην εργασία είναι περίπου
140.000 και για τους πελάτες η μετακίνηση θα γίνεται με αποστολή
SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία
κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ,
μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης, ή με χειρόγραφη
βεβαίωση κίνησης. Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τα μέτρα που
ισχύουν εδώ. Δείτε αναλυτικά τους κανόνες και τον τρόπο
επαναλειτουργίας της αγοράς εδώ.

Οι ΚΑΔ που τελούν σε αναστολή λειτουργίας και
αυτοί που επαναλειτουργούν και πλήττονται,
δηλώσεις αναστολής 18-25 Ιανουαρίου
Τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των
κλάδων που τελούν σε αναστολή λειτουργίας και αυτούς
που επαναλειτουργούν και πλήττονται για την περίοδο
18-25 Ιανουαρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, διευκρινίζοντας παράλληλα
πώς θα γίνει η υποβολή δηλώσεων αναστολών
συμβάσεων
εργασίας
εργαζομένων
και
ορθών
επαναλήψεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Δείτε εδώ την
ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με τα παραρτήματα των ΚΑΔ.

SMART4ALL
1η
Ανοιχτή
Πρόσκληση
για
Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας
(CTTE)
Το SMART4ALL προσκαλεί υποψήφιους για την 1η
Ανοιχτή Πρόσκληση σε Διασυνοριακά Πειράματα
Μεταφοράς Τεχνολογίας CTTE. Δείτε εδώ το ενημερωτικό
Δελτίο Τύπου. Τα βραβεία αποτελούν μέρος του
προγράμματος SMART4ALL που υποστηρίζεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020». Δικαιούχοι
Πανεπιστημιακά
&
Ερευνητικά ιδρύματα, Mικρομεσαίες Επιχειρήσεις ,
Πάροχοι τεχνολογίας. Χρηματοδότηση
Μέγιστη
χρηματοδότηση ανά κοινοπραξία: έως 80,000€ EU Funds.
Λήξη Υποβολών 1 Μαρτίου 2021, 17:00 CET. Υποβολή
Προτάσεων
https://smart4all.fundingbox.com/
.
Πληροφορίες
https://smart4all-project.eu/opencallsapply-now/ .

Σε λειτουργία η πλατφόρμα easyagroexpo.gov.gr, το ψηφιακό
«διαβατήριο» για ελληνικά προϊόντα σε αγορές τρίτων χωρών
Σε
λειτουργία
τέθηκε
το
easyagroexpo.gov.gr
(https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/exagogesagrotikon-proionton-kai-zonton-zoon) , που αποτελεί το ψηφιακό
«διαβατήριο» για μια σειρά ελληνικών προϊόντων σε κομβικής
σημασίας αγορές τρίτων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η
Ιαπωνία, ο Καναδάς, με την υπογραφή κοινής υπουργικής
απόφασης από τους συναρμόδιους υπουργούς, Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό και της υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινής Αραμπατζή.
Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν πλέον μόνο
ηλεκτρονικά,
μέσω
του
gov.gr,
τις
σχετικές
αιτήσεις,
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή
προϊόντων όπως τα γαλακτοκομικά, τα αλιεύματα, το μέλι, το κρέας,
τα αυγά κα.

Υλικό σηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων έργων
Οι
δικαιούχοι όλων των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ οφείλουν,
σύμφωνα με το Eυρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, να τηρούν
συγκεκριμένους κανόνες δημοσιότητας
για τα έργα που
υλοποιούν, που έχουν ως κύριο σκοπό τη προβολή της
Ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και της ωφελιμότητας της
χρηματοδότησης. Με στόχο τη διευκόλυνση των δικαιούχων, στην
ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΠΑνΕΚ για τη
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/shmatodothsh.asp?id=1)
είναι συγκεντρωμένο όλο το απαραίτητο πληροφοριακό και
επικοινωνιακό υλικό καθώς και χρήσιμοι οδηγοί ορθής εφαρμογής
των υποχρεώσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η ενότητα
επικαιροποιείται συνεχώς σύμφωνα με την εξέλιξη του
Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη
δυνατότητα να ζητήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις ή οδηγίες από
τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα ή /και αποστέλλοντας μήνυμα στο
email: infoepan@mou.gr .

Επεκτείνεται και για τον μήνα Φεβρουάριο η πλήρης
αναστολή καταβολής ενοικίου από τις επιχειρήσεις
που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου
Δελτίο Τύπου (15.01.2021) Υπουργείο Οικονομικών: Για
το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές,
τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και
τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, το μέτρο της
πλήρους αναστολής καταβολής του ενοικίου, το οποίο
εφαρμόζεται για τον μήνα Ιανουάριο, επεκτείνεται και για
τον μήνα Φεβρουάριο. Το 80% του μηνιαίου
συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα
αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω
απώλειες. Με αυτό τον τρόπο, επιμερίζεται το κόστος του
ενοικίου κατά 80% στο Κράτος και κατά 20% στον
εκμισθωτή. Συνεπώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το
ακίνητο δεν θα πληρώσει ενοίκιο τον Φεβρουάριο, για
δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Επιπλέον, για τα νομικά
πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις
αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 60% του
μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα Φεβρουάριο. Το μέτρο
αφορά όλες τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική
εντολή
μέχρι
σήμερα,
15
Ιανουαρίου.
Συμπεριλαμβάνονται
όλες
οι
επιχειρήσεις
του
λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης,
ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και
παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα
κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των
κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια και
άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική
εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του
τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά
γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται
ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από
νομό σε νομό. Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ήδη
ανακοινωθεί, από την προσεχή Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου
ξεκινά η καταβολή του 50% της απώλειας από τη μείωση
του μισθώματος μηνός Νοεμβρίου στους λογαριασμούς
των δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτων.

Διάσκεψη «Online πολιτική ακεραιότητα: Tone from
the top με ανοιχτά δεδομένα», 30 Ιανουαρίου 2021
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς σας προσκαλεί να λάβετε
μέρος στο διαδικτυακό συνέδριό της με θέμα «Online
πολιτική ακεραιότητα: Tone from the top με ανοιχτά
δεδομένα», που διοργανώνει το Σάββατο 30 Ιανουαρίου
2021 στις 11:00. Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί
μόλις δυο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Δείκτη
Αντίληψης Διαφθοράς για το 2020, θα επικεντρωθεί σε
θέματα πόθεν έσχες των Βουλευτών, νομοθετικής
ρύθμισης
του
lobbying και εποπτείας
της
χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, δίνοντας
βήμα για εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με την ενίσχυση
της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη
χώρα μας. Εγγραφείτε εδώ και μείνετε συντονισμένοι για
την ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος. Για να
συμμετάσχετε στο Συνέδριο με δικαίωμα να απευθύνετε
ζωντανά ερώτηση στη διάρκεια των Q&A sessions είναι
απαραίτητη η εγγραφή σας εδώ. Για να παρακολουθήσετε
ζωντανά
απομακρυσμένα
επισκεφθείτε
το
www.livemedia.gr/integrity21
.
Επικοινωνία:
Τηλ:
2118002770, email: info@livemedia.gr .

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου
Ρευστότητας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών
κ. Χρήστου Σταϊκούρα – Κεφάλαια συνολικού ύψους 12,2 δισ.
ευρώ διατέθηκαν το 2020, μέσω κρατικής συμμετοχής, για τη
στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων
Δελτίο
Τύπου
(20.01.2021)
Υπουργείο
Οικονομικών:
Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2021, η πρώτη
συνεδρίαση του Συμβουλίου Ρευστότητας με τη συμμετοχή του
Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της
Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Το
Συμβούλιο Ρευστότητας αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την
επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας, ο
οποίος είναι η παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά,
αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση,
στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της
μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την
κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων. Στην
πρώτη
συνεδρίαση
του
Συμβουλίου
παρουσιάστηκαν
απολογιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση
παρείχε ουσιαστική στήριξη στη ρευστότητα των επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, σχεδιάζοντας
και υλοποιώντας, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα,
στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ειδικότερα, μέσω της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και των Εγγυοδοτικών
Προγραμμάτων διοχετεύτηκαν, το 2020 κεφάλαια, ύψους 12,2 δισ.
ευρώ στην πραγματική οικονομία. Πιο αναλυτικά, μέσω των
τεσσάρων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής πιστώθηκαν
5,5 δισ. ευρώ σε 482.271 δικαιούχους. Παράλληλα, μέσω των
Προγραμμάτων
της
Ελληνικής
Αναπτυξιακής
Τράπεζας
εκταμιεύτηκαν 6,6 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 27.945
δάνεια. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ρυθμίστηκαν επιτυχώς
396.621 δάνεια συνολικού ύψους 21,2 δισ. ευρώ, από τον Ιούλιο
του 2019 έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Ενώ, δόθηκε η
δυνατότητα αναστολής πληρωμής δανείων σε 405.473 δάνεια
συνολικού ύψους 28,4 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις
Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, από
την αρχή της υγειονομικής κρίσης, στα μέσα Μαρτίου του 2020,
έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Επιπροσθέτως, στη σημερινή
συνεδρίαση αποφασίστηκε το Συμβούλιο Ρευστότητας να προβεί
σε μία σειρά ενεργειών με σκοπό τη συστηματικότερη και πιο
στοχευμένη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων
παροχής ρευστότητας, προκειμένου να υπάρξει ορθότερη
παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των υφιστάμενων
χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και σχεδιασμός νέων. Η
Κυβέρνηση συνεχίζει και θα συνεχίσει να ενισχύει τη ρευστότητα
των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο, στον
μέγιστο δυνατό βαθμό, όλα τα διαθέσιμα μέσα, εργαλεία και
πόρους, ώστε να αντιμετωπιστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και να επιτευχθεί δυναμική
ανάκαμψη και ανάπτυξη.

Σεμινάριο «CETA & E-Commerce : Μελέτη για εταιρείες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στον
Καναδά», 3 Φεβρουαρίου 2021
Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
Καναδά (EUCCAN) διοργανώνει ένα σεμινάριο με τον συνεργάτη
τους Miller Thomson με θέμα το ηλεκτρονικό εμπόριο CETA:
Μελέτη για εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
δραστηριοποιούνται
στον
Καναδά.
Το
σεμινάριο
θα
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα
10 – 11 π.μ. EST / 4 – 5 μ.μ. CET. Τα θέματα που θα αναλυθούν
είναι: νομοθεσίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές
υπογραφές στον Καναδά, Διαδικτυακοί νόμοι για την προστασία
των καταναλωτών, Η νομοθεσία κατά των ανεπιθύμητων
μηνυμάτων του Καναδά ("CASL"), Δικαιοδοτικές ανησυχίες, Νόμοι
περί απορρήτου Πνευματική ιδιοκτησία, Πνευματική ιδιοκτησία,
Εμπορικά σήματα. Η εγγραφή στο σεμινάριο γίνεται εδώ .

Απόφαση κατανομής των ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Γενική
Επιχειρηματικότητα» του Aναπτυξιακού Nόμου 4399/2016, του έτους 2018
Δελτίο Τύπου 15.01.2021: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε την απόφαση
κατανομής στους αρμόδιους φορείς των ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Γενική
Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, του έτους 2018 (γ’ κύκλος). Συγκεκριμένα, η κατανομή προς τους
αρμόδιους φορείς έχει ως εξής:
– Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΕΣ (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης): 34.825.000€ως φορολογική απαλλαγή και 44.120.000€
ως επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Αττικής: 8.925.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 1.975.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής
μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 6.870.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 4.690.000€ ως επιχορήγηση,
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:15.640.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 7.615.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:1.300.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 2.260.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας: 14.240.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 20.155.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:4.645.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 7.500.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου: 1.850.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 3.020.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής
μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου: 4.760.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 6.535.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:6.510.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 3.565.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κρήτης: 20.915.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 8.020.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής
μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 3.630.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 5.065.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:12.840.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 3.870.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου: 700.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 1.905.000€ ως επιχορήγηση,
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
– Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ): 337.350.000€ ως φορολογική απαλλαγή και 174.705.000€ ως επιχορήγηση,
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Συνολικά, για τον γ’ κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, το ποσό της
φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στα 475.000.000€ και το ποσό της επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στα 295.000.000€.
Πολύ σύντομα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του γ’ κύκλου του καθεστώτος
«Γενική Επιχειρηματικότητα» με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες και ενισχύουμε
έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την δημιουργία περισσότερων και καλύτερα
αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»
Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη (11η) τροποποίηση της
Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
στο
πλαίσιο
της
Δράσης
«Ενίσχυση
της
Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
(Β
Κύκλος)»
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?i
d=28&cs=) του ΕΠΑνΕΚ, που αφορά στην ένταξη
επιπλέον εξήντα δύο (62) επιχειρηματικών σχεδίων της
Δράσης, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.504.863,51
ευρώ.
Με τις νέες αυτές εντάξεις, ολοκληρώνεται ο κύκλος
αξιολογήσεων των έργων που κρίθηκαν ως επιλέξιμα
για το σύνολο των Προσωρινών Πινάκων της Δράσης.
Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια στη
Δράση ανέρχονται σε 4.990 με συνολική Δημόσια
Δαπάνη 126.095.251,73 ευρώ.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Το Χαμόγελο του Παιδιού - Λαχειοφόρος Αγορά
Όπως αναφέρεται σε έγγραφό του που έχει αποσταλεί στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης το Χαμόγελο του Παιδιού
συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια δράσης και παρά τις δύσκολες
συνθήκες που όλοι βιώνουμε κατάφερε να διοργανώσει μια μεγάλη
Λαχειοφόρο Αγορά ώστε να συγκεντρώσει τους απαραίτητους
πόρους και να καλύψει τις αναρίθμητες λειτουργικές ανάγκες των 11
Σπιτιών Φροντίδας στα οποία μεγαλώνουν 301 παιδιά!
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αποκτήσει τους λαχνούς του μέσω
της πλατφόρμας www.25smiles.gr
ή να επικοινωνήσει
για
περισσότερες πληροφορίες & σημεία διάθεσης στο 11040.
Με μόλις 2€ μπορείτε να αποκτήσετε τους λαχνούς σας και να
διεκδικήσετε τα ξεχωριστά δώρα που με πολλή αγάπη διέθεσαν
στον Οργανισμό εντελώς δωρεάν μερικές από τις σημαντικότερες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Ένα αυτοκίνητο,
έπιπλα, λευκές συσκευές, προϊόντα τεχνολογίας, διακοπές σε
υπερπολυτελή ξενοδοχεία και άλλα που θα βρείτε στη διεύθυνση
www.25smiles.gr μπορεί να γίνουν δικά σας!
Μαζί μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα και πιο φωτεινά
παιδικά Χαμόγελα!
Σας ευχαριστούμε που επιλέγετε να είστε δίπλα στα παιδιά που
έχουν ανάγκη!

Ενημέρωση για τις δράσεις του προγράμματος REACH Incubator
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με έγγραφό του
μας ενημερώνει για τις δράσεις του προγράμματος REACH Incubator και την ευκαιρία που έχουν οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο
Open Call και να επωφεληθούν από τις παρακάτω δράσεις. Το REACH Incubator (https://www.reach-incubator.eu/ ) είναι ένα
πρόγραμμα «επώασης» για εταιρείες που σχετίζονται με Μεγάλα Δεδομένα («Big Data»), όπου το ΕΚΕΤΑ, καθώς και άλλοι Ψηφιακοί
Κόμβοι Καινοτομίας παρέχουν υποδομή, δεδομένα και καινοτόμα εργαλεία. Αναζητά ευρωπαϊκές startups και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρώτο πρόγραμμα «επώασης» που τρέχει από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του
2022. Οι εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις θα λάβουν:
•
Έως 120.000 € χρηματοδότηση
•
Πρόσβαση σε Μεγάλες Επιχειρήσεις και σε βιομηχανικά δεδομένα τους
•
Πρόσβαση σε ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες
•
Στην εργαλειοθήκη του REACH για ασφαλείς και αξιόπιστες αλυσίδες δεδομένων
•
Υποδομή για επεξεργασία μεγάλων δεδομένων
•
Πρόσβαση σε ιδιωτικά κεφάλαια επενδύσεων
•
Δημοσιότητα
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 στις 13:00 (ώρα Ελλάδος). Μπορείτε να κάνετε αίτηση τώρα:
https://www.reach-incubator.eu/open-calls/startups/ . Περισσότερες πληροφορίες: Στέλιος Κρηνίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, e-mail: krinidis@iti.gr
..
Ανακοίνωση Πραγματοποίησης Σεμιναρίων Αναγκαίας
Εκπαίδευσης
Ιανουαρίου 2021 – Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδας

Webinar: Το μέλλον της εργασίας - Συμπεράσματα από την
πανδημία για ένα πιο ανθεκτικό και καταρτισμένο ανθρώπινο
δυναμικό

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας με έγγραφο που
έστειλε μας γνωρίζει ότι τα
σεμινάρια της αναγκαίας
εκπαίδευσης έτους 2021 τα οποία θα πραγματοποιηθούν
τον Ιανουάριο 2021 είναι τα :
•
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», Δευτέρα έως
Πέμπτη 25 έως 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 17:00 με 22:00
και εισηγητές τους κυρίους Διονύση Παπαγεωργακόπουλο
Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή και Άγγελο Διονυσόπουλο
Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή.
•
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - φορολογικό
μέρος», Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 17:00 με
22:00, με εισηγητή τον κ. Χρήστο Γιαννόπουλο, τ. Γενικό
Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονομικών.
Τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν
από τους παρακάτω τρόπους:
•
Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (live
streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της
σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ (https://oe-e.gr/ ) και
•
Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.

Το μέλλον αλλά κι οι αλλαγές στην εργασία ως απόρροια της
πανδημίας αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της διαδικτυακής
εκδήλωσης που διοργανώνει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος,
παρουσία του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου για την
Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, την ερχόμενη Τρίτη,
26 Ιανουαρίου στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας.Η πανδημία έχει
ένα σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα της εργασίας, λειτουργώντας
ως επιταχυντής υφιστάμενων τάσεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί
νέες εργασιακές συνήθειες, δομές και πλαίσια. Σ’ αυτό το πλαίσιο,
ο ευρωβουλευτής της ΝΔ έκρινε σκόπιμη την διοργάνωση ενός
διαδικτυακού συνεδρίου με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας:
Συμπεράσματα από την πανδημία για ένα πιο ανθεκτικό και
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό». Σκοπός αυτής της
εκδήλωσης είναι να τεθούν σημαντικά ζητήματα και προκλήσεις,
όπως οι τομείς και οι εργαζόμενοι που πλήττονται περισσότερο
καθώς κι η απάντηση από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στη
νέα πραγματικότητα. Οι ομιλητές αναμένεται ν’ αναδείξουν τον
αντίκτυπο της τηλεργασίας στην παραγωγικότητα, την ευημερία
και την ψυχική υγεία των εργαζομένων, τους τρόπους με τους
οποίους οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να διασφαλίσουν μια
πιο ισορροπημένη εργασιακή ζωή, καθώς και τον αντίκτυπο στη
λειτουργία των επιχειρήσεων. Εκτός του Ευρωπαίου Επιτρόπου
Nicolas Schmit, θα συμμετέχουν κι οι κ. Susan Danger, Διευθύνων
Σύμβουλος, Αμερικανικό Επιμελητήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ
Per Hilmersson, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία Συνδικάτων κι ο κ. Ηλίας Καπουτσής, Επίκουρος
Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα μέσω της πλατφόρμας
Zoom, ενώ θα υπάρξει διερμηνεία στα ελληνικά, αγγλικά και την
ελληνική νοηματική γλώσσα. Για να παρακολουθήσετε την
εκδήλωση απαιτείται η προεγγραφή μέσω του παρακάτω
συνδέσμου: https://bit.ly/35MpFou .

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη σχετικά με τις τρεις νέες
προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας προσκαλεί σε ενημερωτική
τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει σχετικά με τις τρεις νέες
προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 την Τετάρτη
27/01/2021 και ώρα 18:00-20:00, με εισηγητές τους:
Αθανασίου Σωτήρη, προϊστάμενο της Δ/νσης Αναπτυξιακών
Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Θεοδωρόπουλος
Ανδρέα,
Στέλεχος
της
Δ/νσης
Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, οικονομολόγο Λαζαρίδου Αναστασία, Στέλεχος
της Δ/νσης Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πολιτικός μηχανικόΟι δράσεις
του προγράμματος είναι: 1η Προκήρυξη: «Γενική
Επιχειρηματικότητα», 2η Προκήρυξη: «Πολύ Μικρές και
Μικρές Επιχειρήσεις» και 3η Προκήρυξη: « Μηχανολογικός
Εξοπλισμός». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της
πλατφόρμα
zoom
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/88215895541, Meeting ID: 882
1589 5541. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας στα τηλέφωνα
2510222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11)
κα.
Δέσποινα
Παρασύρη
και
στο
email
info@chamberofkavala.gr.

6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας - Ενότητα 2: Η
Ελλάδα στην Ψηφιακή Εποχή
Το Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο του 6ου
Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας, με τίτλο «Greece
leaping into sustainable future», ανακοινώνει τη διοργάνωση της
2ης Ενότητας του 6ου Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας
με τίτλο Η Ελλάδα στην Ψηφιακή Εποχή, που θα πραγματοποιηθεί
ουσιαστικά την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021. Το 6ο Επιχειρηματικό
Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας διοργανώνεται σε συνεργασία με την
Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα. Εγγραφή στο σύνδεσμο:
https://www.eventora.com/en/Events/6th-business-forum-greeceswed . Δείτε το πρόγραμμα του φόρουμ στο σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1v_KVxeulLobrnZGk_ia_A5YGi6mdR7Q/view .

Eνημερωτική εκδήλωση για τη Δράση Επιχορήγησης
Επιχειρήσεων
Εστίασης
για
την
Προμήθεια
Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου – 22
Ιανουαρίου 2021
Το
Επιμελητήριο
Κορινθίας
θα
πραγματοποιηθεί
διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση
από
την
Ειδική
Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, μέσω της Διαχειριστικής
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος –
Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, εταίρος του
ΕΦΕΠΑΕ, με θέμα: «Παρουσίαση της Νέας Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ» την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
18:00. Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom,
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο
https://us02web.zoom.us/j/82002317890
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική
παρουσίαση της Δράσης. Οι Δικαιούχοι της Δράσης είναι
Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους
μορφή. Οι Κωδικοί Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που
επιδοτούνται είναι οι:
56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών
μονάδων εστίασης
56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών
Επιδότηση: Επιχορηγείται η προμήθεια θερμαντικού
σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 100
ευρώ για το κάθε θερμαντικό σώμα. Μέγιστο ποσό
ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης: 5000 ευρώ. Σημείο
Πληροφόρησης: Επιμελητήριο Κορινθίας - Περιφερειακό
Γραφείο
ΔΕΠ
Λάσκα
Πένυ,
Τηλ:
2741085986,
Email: korinthia@diaxeiristiki.gr .

Ψηφιακό Εργαστήριο με θέμα «Διεθνείς Εμπορικές
Διαπραγματεύσεις: Μάθετε από τους ειδικούς»
Ο ΣΕΒ διοργανώνει Ψηφιακό Εργαστήριο με θέμα «Διεθνείς
Εμπορικές Διαπραγματεύσεις: Μάθετε από τους ειδικούς»,
την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 16:00 μ.μ. Η
σημασία των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων
παραμένει αδιαμφισβήτητη. Στις διεθνείς συμφωνίες συχνά
δεν παίρνεις αυτό που δικαιούσαι, αλλά αυτό που
διαπραγματεύτηκες. Είναι το «μέσο» για να πετύχουν τα
μέρη τους στόχους τους. Στο εργαστήριο θα αναλυθούν
πρακτικά παραδείγματα στο διεθνές εμπόριο και θα
παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης (case studies) από
στελέχη της αγοράς, διαφόρων κλάδων των εξαγωγών. Το
εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, που
εμπλέκονται σε διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις σε
θέματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, εξαγωγών, εφοδιαστικής
αλυσίδας,
χρηματοοικονομικών,
επιχειρηματικότητας,
εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών. Δείτε το αναλυτικό
πρόγραμμα
του
εργαστηρίου
στο
σύνδεσμο:
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/WebinarAgend
a_10_02_2021.pdf . Παρακαλείσθε συμπληρώστε τη φόρμα
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0K
wUVjs5GEq5mSut69F9992xcHeOnBIizcy2erHQFxURUhCTkkxSThWV0RBW
UkwRk5BRkVIVlZJVS4u , έως την Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου
2021.
Θα
λάβετε
το
σύνδεσμο
ηλεκτρονικής
παρακολούθησης του εργαστηρίου μετά την εγγραφή σας.
Πληροφορίες: Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και
Περιφερειακής Πολιτικής ΣΕΒ
κα Βίκυ Μακρυγιάννη| Τ: 211 5006 121 | E: ir@sev.org.gr .
(ΠΗΓΗ : Ιστοσελίδα του ΣΕΒ https://www.sev.org.gr/ ).

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Ρυθμίσεις οφειλών και
παροχής δεύτερης ευκαιρίας»
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κος Πλάτων Μαρλαφέκας
και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σας
προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Ρυθμίσεις
οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» την Τετάρτη 27
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00-19:00 με κεντρικό ομιλητή τον κ.
Φώτη Κουρμούση, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του
Υπουργείου Οικονομικών
και τα στελέχη της ΕΓΔΙΧ, θα
παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες και τις καινοτομίες του
ν.4738/2020
«Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης
Ευκαιρίας» και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα:
-Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε έως 240
δόσεις
-Τη διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών φυσικών &
νομικών προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας
-Την πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία της
1ης κατοικίας
-Το ρόλο των επιστημονικών κλάδων
Πληροφορίες στο 2610 277 779 (εσωτερικό 11) &2610 362276.
Δήλωση συμμετοχής στο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgwkmZfvqazSIJXC
SFqde9ptOSNneTONuLKumKN6uzieGsxA/viewform?usp=sf_link
έως την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021.Στους συμμετέχοντες θα
σταλεί το link.

ΝΕΟ δωρεάν webinar από το Επιμελητήριο Κορινθίας με
θέμα “ Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Λιανική: η δύσκολη
προσαρμογή’’
O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης
Πιτσάκης σας προσκαλεί στο 3ο δωρεάν διαδικτυακό webinar σε
συνεργασία με τον ΣΕΛΠΕ(Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής
Πωλήσεως Ελλάδος) με θέμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη
Λιανική: η δύσκολη προσαρμογή’’, που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 στις 17:00. Η συνεργασία του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ)
και του Επιμελητηρίου Κορινθίας συνεχίζεται, πάντα με σκοπό τη
στοχευμένη ενημέρωση των στελεχών του τομέα λιανικής
πώλησης, των επιχειρηματιών, διοικούντων και συνεργατών,
συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωση των προσόντων τους, ώστε
να περιορισθούν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της πανδημικής
κρίσης, με την αναστροφή της ύφεσης στον μικρότερο δυνατό
χρόνο καθώς και με τον περιορισμό της μείωσης της
ανταγωνιστικότητας του τομέα και εντέλει της οικονομίας. Το
αντικείμενο του 3ου αυτού webinar αφορά την ανίχνευση των
κρίσιμων παραγόντων, εκείνων υπό την επίδραση των οποίων θα
μπορούσαν να μειωθούν οι δυσμενείς και να αυξηθούν οι θετικές
συνέπειες του δυστυχώς αναγκαστικού πλέον και εσπευσμένου
ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομικής δραστηριότητας.
Ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν οι απώλειες στον
επιχειρηματικό ιστό στη λιανική και να επιταχυνθεί η επιστροφή σε
ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι βασικοί ομιλητές
- ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, που θα αναφερθεί
στο υφιστάμενο και το σχεδιαζόμενο πλαίσιο χρηματοδοτικής
στήριξης και
- ο Καθηγητής Γιώργος Δουκίδης, που θα παρουσιάσει τις βασικές
τάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στη λειτουργία του τομέα
της λιανικής, θα συμβάλλουν στον ανάλογο προβληματισμό και
εντέλει στον εντοπισμό εκείνων των διαστάσεων του
εγχειρήματος, ώστε κάθε επιχείρηση να μπορέσει να διαμορφώσει
εγκαίρως τις εκάστοτε κατάλληλες λύσεις. Όσοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν, παρακαλούνται να κάνουν την εγγραφή τους εδώ
https://zoom.us/meeting/register/tJ0rcuyprzgvGd2F7RMLpcRhnU
n9mb0LwI73 για να λάβουν ένα email επιβεβαίωσης με όλα τα
στοιχεία για την είσοδο τους στην τηλεδιάσκεψη.

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 54ο τεύχος
του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων
(Ιανουάριος
2021https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851727658_newsl
etter_skopje_no_54_2020.pdf), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού,
εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια
Μακεδονία. Σημειώνεται ότι το δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή
πύλη
AGORA,
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2054_202
0%20mk.pdf .
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 ενημερωτικά
έγγραφα
-με θέμα: Κατασκευή αιολικού πάρκου από την Iberdrola στην
Ελλάδα (15.01.2021)
-με θέμα: Μείωση έως και 90% της τουριστικής κίνησης στην
Ισπανία το Νοέμβριο 2020
-με θέμα: Βιομηχανία μόδας στην Ισπανία: Προσπάθειες
κάλυψης μέρους των ζημιών των καταστημάτων λιανικής
-με θέμα: Η παραγωγή συνθετικού κρέατος στην Ισπανία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε περιοδική
έκδοση με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας
(Δεκέμβριος 2020).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη
Μόσχα
(www.agora.mfa.gr
),
email:
ecocommoscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Έκθεση Istanbul Jewelry show : νέα ημερομηνία 27 – 30
Μαΐου 2021
Η Έκθεση Κοσμήματος της Κωνσταντινούπολης από τις
αρχικές της ημερομηνίες στις 25-28 Μαρτίου 2021
προγραμματίστηκε για τις 27 έως 30 Μαΐου 2021. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί στο CNR Expo, Istanbul Fair Center.
Πιστεύεται ότι η μετακίνηση της εκδήλωσης Istanbul Jewelry
Show από τον Μάρτιο στον Μάιο του 2021 είναι η σωστή
απόφαση για την επίτευξη πιο επιτυχημένης προσβασιμότητας
στην εκδήλωση, λαμβάνοντας υπόψη τους συνεχιζόμενους
περιορισμούς στα διεθνή ταξίδια. Εάν έχετε ερωτήσεις,
επικοινωνήστε με την ομάδα στη διεύθυνση visitijs@informa.com . Η ιστοσελίδα της έκθεσης είναι:
https://www.istanbuljewelryshow.com/en/home.html .

Νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 7.000
ανέργους 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας
Στο πλαίσιο των ενισχυμένων ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης του Οργανισμού, την Παρασκευή, 29
Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα
δημιουργίας 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30
ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της
χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας,
Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση
σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η
διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της
μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους
απασχόλησης έχουν ως εξής:
•
473 € για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
•
568 € για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
•
615 € για τους μακροχρόνια ανέργους
•
710 € για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και
άνω
Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης,
ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους
μεγαλύτερων ηλικιών των οποίων η διαρκής ανεργία
δυσχεραίνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.Ο
πρώτος κύκλος του προγράμματος αφορά σε 5.000 θέσεις
εργασίας και ο επόμενος κύκλος θα προκηρυχτεί 4 μήνες
μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων του
πρώτου κύκλου, μέχρι να εξαντληθεί ο συνολικός
προϋπολογισμός που ανέρχεται στα 44.000.000 € και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης
μετά το τέλος του προγράμματος και προβλέπονται
απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης και
αποπληρωμής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα
αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα
αδείας.

Διαδικτυακή
Ενημερωτική
Ημερίδα
με
τίτλο:
«Ολοκληρωμένη
Υποστήριξη
της
Γυναίκας
Επιχειρηματία στο Σύγχρονο Επιχειρείν: Η συμβολή
των
δικτύων
προώθησης
της
γυναικείας
επιχειρηματικότητας»
To Επιμελητήριο Κέρκυρας σας προσκαλεί στη Διαδικτυακή
Ενημερωτική
Ημερίδα
με
τίτλο:
«Ολοκληρωμένη
Υποστήριξη της Γυναίκας Επιχειρηματία στο Σύγχρονο
Επιχειρείν: Η συμβολή των δικτύων προώθησης της
γυναικείας επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια του έργου
«Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization
in WOMen Enterprises – ICON WOMEN» για την ενίσχυση
και προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας τη
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
|
11.00 π.μ. Για να
παρακολουθήσετε την Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα
συνδεθείτε
στο
παρακάτω
link:
https://zoom.us/j/93638764392
.
Το
έργο
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020». Για πληροφορίες
μπορείτε να καλέσετε το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο
τηλέφωνο 2661039813 (κα Γκαρνάρα Χριστίνα).

Specialist Awards - Ο διαγωνισμός που αναδεικνύει τα
εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα
Τα Specialist Awards της Gourmet Exhibition, είναι ένας
διαγωνισμός ποιότητας των ελληνικών τυποποιημένων προϊόντων,
που διεξάγεται στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο δίκτυο έμπειρων κι
εξειδικευμένων γευσιγνωστών κι επαγγελματιών, που προέρχονται
από πολλαπλά πεδία δράσης, απαρτίζει το πάνελ των κριτών.
Κυρίαρχος στόχος αποτελεί η ανάδειξη των εκλεκτότερων
ελληνικών προϊόντων και του ελληνικού brand name, Κορυφαία
ελληνικά προϊόντα διαγωνίζονται, για μια θέση στα ράφια της
παγκόσμιας αγοράς με όχημα τους ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και
ακέραιο θεσμό βραβείων.
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο
https://gourmetexhibition.com/participation-form/
έως
τον
Φεβρουάριο
2021.
Η
αποστολή
των
δειγμάτων
θα
πραγματοποιηθεί από 15 έως 28 Φεβρουαρίου 2021. Στο
https://gourmetexhibition.com/wpcontent/uploads/2021/01/SAbrochure.pdf θα βρείτε πλήρη οδηγό
για τα βραβεία Specialist Awards (Γιατί να συμμετάσχω,
Κατηγορίες βραβείων, Βραβεία, Κόστος συμμετοχής, Διαδικασία
αξιολόγησης, Κριτές, Αποστολή δειγμάτων). Επικοινωνία και
απορίες στο email: info@gourmetexhibition.com ,τηλ: 2313030286
, 6989511317.
Επιδοτούμενη κατάρτιση «Κατάρτιση και πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές
οργανώσεις της χώρας»
H Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων
Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές
οργανώσεις
της
χώρας»
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020
- προκηρύσσει Β' Κύκλο υποβολής αιτήσεων για υποψήφιους
ωφελούμενους. Το έργο υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της
χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων
Κατάρτισης και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ωφελούμενων. Ωφελούμενοι της
Πράξης είναι 1.250 εργαζόμενοι συνολικά (με σχέση εξαρτημένης
εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως
κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι. Μεταξύ
των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή
άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά
εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους να
βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
- Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης διάρκειας 80 ωρών (εξαιτίας
της πανδημίας η κατάρτιση θα γίνει εξολοκλήρου με τη μέθοδο της
τηλεκατάρτισης) στα παρακάτω αντικείμενα:
1.
Προώθηση
Εξαγωγών
Και
Εξαγωγικό
Μάρκετινγκ
Αγροδιατροφικών Προϊόντων
2. Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης
Αγροδιατροφικών Προϊόντων
- Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
- Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, σε αντιστοιχία με τα Εκπαιδευτικά
προγράμματα που θα παρακολουθήσουν.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της
Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα της ΟΣΕΓΟ: https://katartisi-b.osego.gr
μέχρι και τη Δευτέρα 01/02/2021. Οι ενδιαφερόμενοι που
επιθυμούν να συμμετάσχουν εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση.
Καταληκτική
προθεσμία
παραλαβής
των
απαιτούμενων
δικαιολογητικών (πέρα από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης),
ορίζεται η 08/02/2021 και ώρα 15:30.
Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ , τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε ΕΔΩ , για να κατεβάσετε τις
υπεύθυνες δηλώσεις πατήστε ΕΔΩ . Για περισσότερες
πληροφορίες, για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και για τα
απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε ΕΔΩ .

Συνέδριο « IMC India Calling », 12 Μαρτίου 2021
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα με έγγραφο που
απέστειλε μας ενημερώσει για το ετήσιο διεθνές συνέδριο
«IMC India Calling» που πραγματοποιεί το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο IMC, το Mumbai (πρώην
Επιμελητήριο Ινδών Εμπόρων) και στόχο έχει την
δικτύωση των Ινδών με υποψήφιους συνεργάτες από όλο
τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συναντηθούν
και να συζητήσουν, να μοιραστούν πληροφορίες και να
διερευνήσουν
πιθανές
επενδυτικές
ευκαιρίες
και
συνεργασίες. Το ετήσιο συνέδριο IMC India για το έτος
2021 έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή 12 Μαρτίου
2021 και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά καθώς και με
φυσική παρουσία. Ο χώρος για το φυσικό συνέδριο είναι
το Hotel Taj Lands End στη Βομβάη, το οποίο θα έχει
περιορισμένες θέσεις για να συμμορφώνεται με τους
κανόνες κοινωνικής απόστασης. Το συνέδριο θα
επικεντρωθεί στους ακόλουθους δύο τομείς: Έξυπνη
υποδομή και πράσινη τεχνολογία - Κινητικότητα και
βιωσιμότητα (έξυπνη κινητικότητα, έξυπνος χώρος
στάθμευσης, έξυπνα δίκτυα μεταφορών για αστικές
μεταφορές, βέλτιστες πρακτικές από όλη την Ινδία,
διαχείριση στερεών και αποβλήτων νερού, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, ηλεκτρικά οχήματα και μπαταρίες,
πράσινα κτίρια και φωτισμός, πράσινο κομποστοποίηση
και άλλα. Το συνέδριο θα συγκεντρώσει φορείς χάραξης
πολιτικής, κυβερνητικούς αξιωματούχους, οικονομολόγους,
εκπροσώπους
τραπεζών
και
χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, εταιρείες που εργάζονται σε αυτούς τους
τομείς, παρόχους υλικοτεχνικής υποστήριξης, επενδυτές,
ακαδημαϊκά ιδρύματα, βιομηχανικές ενώσεις και άλλους
εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν και να μοιραστούν
πληροφορίες για την ανάπτυξη αγορών στην Ινδία,
πολιτική εισροές και ευκαιρίες για εταιρείες να επενδύσουν
και να συνεργαστούν. Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές
εταιρείες μπορούν να εγγραφούν για να συμμετάσχουν
στέλνοντας συμπληρωμένο το έντυπο εγγραφής που
βρίσκεται εδώ στην κα Vanita Ghuge στη διεύθυνση
vanita.ghuge@imcnet.org . Σύντομη παρουσίαση του
συνεδρίου στα αγγλικά βρίσκεται εδώ .
Πληροφορίες:
Τηλ:
+91(22)71226633,
Fax:
91(22)22048505, Email: imc@imcnet.org ,Website:
www.imcnet.org .

Διοργάνωση της gifts&lifestyle MIDDLE EAST
Η Messe Frankfurt Greece & Cyprus SP ως
αντιπρόσωπος
του
Εκθεσιακού
Οργανισμού
Φρανκφούρτης για Ελλάδα και Κύπρο με επιστολή της
μας ενημερώνει για την πρώτη διοργάνωση της
gifts&lifestyle MIDDLE EAST, την κορυφαία πλατφόρμα
για διεθνή brands με προϊόντα πρωτοποριακού design
που σχετίζονται με το lifestyle, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Dubai World Trade
Center του Ντουμπάι, από 24 έως 26 Μαΐου 2021, υπό τη
διοργάνωση της Messe Frankfurt Middle East. Tα είδη που
θα παρουσιαστούν στην gifts&lifestyle MIDDLE EAST
διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Giving –
μοντέρνα και κλασικά δώρα / σουβενίρ / δώρα ομορφιάς /
δώρα gourmet / επιχειρηματικά δώρα, είδη διακόσμησης,
κορνίζες, κεριά / βαλίτσες κι αξεσουάρ ταξιδίου / αξεσουάρ
μόδας . Dining – διακόσμηση κι εξοπλισμός τραπεζιού /
είδη διακόσμησης / κρυστάλλινα / πορσελάνινα, κεραμικά /
μεταλλικά, χρυσά κι ασημένια αντικείμενα / ηλεκτρικές
μικροσυσκευές / πλαστικά / αποθηκευτικά είδη. Lifestyle –
δερμάτινα είδη/εξοπλισμός κατοικίας (ρολόγια, κορνίζες,
γυάλινα βάζα & μπολ, τεχνητά φυτά, αρωματικά κεριά
&έλαια), παιδικά, αξεσουάρ μόδας & υφάσματα, είδη
ταξιδιού. Δείτε εδώ τη φόρμα συμμετοχής και το
κοστολόγιο.

Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα: Τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού (Συσκευασία και τιτλοφόρηση) Τρίτοι κανόνες
τροποποίησης, 2020: Ισχύουν για εισαγόμενα τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού προς πώληση στην Ινδία
Το Υπουργείο Υγείας και Οικογενειακής Πρόνοιας της Κυβέρνησης της Ινδίας, θέσπισε τον Νόμο για τα Τσιγάρα και άλλα Προϊόντα
Καπνού (Απαγόρευση Διαφήμισης και Κανονισμού Εμπορίου και Εμπορίου, Παραγωγής, Προμήθειας και Διανομής) το 2003. Ο
Νόμος αυτός ισχύει για όλα τα προϊόντα καπνού και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το τμήμα-7 του νόμου προβλέπει
συγκεκριμένες προειδοποιήσεις για την υγεία σε όλες τις συσκευασίες προϊόντων καπνού.
2. Το Υπουργείο κοινοποίησε τους κανόνες για τα τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού (συσκευασία και τιτλοφόρηση), σύμφωνα με το
G.S.R. 182 (Ε) με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2008 και οι Κανόνες έχουν τροποποιηθεί κατά καιρούς για εμφάνιση συγκεκριμένων
προειδοποιήσεων για την υγεία και στις δύο πλευρές των συσκευασιών προϊόντων καπνού που καλύπτουν το 85% της κύριας
περιοχής προβολής. Οι κανόνες τροποποιήθηκαν τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2018 vSR 331 (E), με ημερομηνία 3 Απριλίου 2018.
3. Σύμφωνα με τον κανόνα 5 των κανόνων για τα τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού (συσκευασία και τιτλοφόρηση), η συγκεκριμένη
προειδοποίηση για την υγεία στη συσκευασία προϊόντων καπνού εναλλάσσεται κάθε είκοσι τέσσερις μήνες. Τώρα, το ινδικό
Υπουργείο Υγείας & Οικογενειακής Πρόνοιας, στα τσιγάρα και τα άλλα προϊόντα καπνού θέσπισε τρίτους κανόνες τροποποίησης, το
2020 (αντίγραφο υπάρχει εδώ) και κοινοποίησε τη νέα σειρά συγκεκριμένων προειδοποιήσεων για την υγεία που τέθηκαν σε ισχύ την
1η Δεκεμβρίου 2020 Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύθηκε επίσης μια Δημόσια Ανακοίνωση για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
(αντίγραφο της Δημόσιας Ανακοίνωσης θα βρείτε εδώ).
4. Οι κανόνες ισχύουν επίσης για τα εισαγόμενα τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού προς πώληση στην Ινδία. Ενημερώνουμε αυτούς
τους Κανόνες στο αξιότιμο Επιμελητήριο / Ένωση για να επικοινωνήσετε με Έλληνες εξαγωγείς για να διασφαλίσετε ότι οι εμπορικές
αποστολές που προορίζονται για την Ινδία συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες.
Στοιχεία επικοινωνίας: Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, Τηλ: +30 2107216227, email: mkt.athens@mea.gov.in .

14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών ASIA FRUIT LOGISTICA, Χονγκ Κονγκ, 28. – 30.09.2021,
ASIAFRUIT CONGRESS, Χονγκ Κονγκ, 27.09.2021 Παράλληλα με την ASIA FRUIT LOGISTICA η SEAFOOD EXPO ASIA!
Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο!
Δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική αγορά τροφίμων ανοίγει το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, που διοργανώνεται για τέταρτη
φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα και
την Κύπρο, στην έκθεση ASIA FRUIT LOGISTICA 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo
Center του Χονγκ Κονγκ. Η ASIA FRUIT LOGISTICA θα ανοίξει τις πύλες της από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, ενώ
το ASIA FRUIT CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια τοποθεσία, μια ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, στις 27
Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα στην τελευταία διοργάνωση συμμετείχε με 6 δυναμικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα
στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου έλαβαν μέρος οι εξής 5 εταιρίες: Anatoli SA, Chatzidakis
SA, Kolios Company SA, Mitrosilis SΑ και Protofanousi Fruits. Ενώ η εταιρία ZEUS KIWI έλαβε μέρος ως ανεξάρτητος εκθέτης.
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εξασφάλισε τη στρατηγική υποστήριξη του Enterprise Greece Invest & Trade για τη
συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών στην έκθεση ASIA FRUIT LOGISTICA 2019, που δεν συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα,
επιδοτώντας το 50% του ενοικίου του χώρου τους για σταντ επιφάνειας μέχρι 12 τ.μ. Ο Εnterprise Greece Invest & Trade και το
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή των ελληνικών φρούτων και φρέσκων λαχανικών στην
ασιατική αγορά, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθειά τους. Το 2019, παρόλες τις πολιτικές αναταράξεις του Χονγκ Κονγκ, η
έκθεση φιλοξένησε 810 εκθέτες από 40 χώρες και καλωσόρισε πάνω από 12.000 εμπορικούς επισκέπτες, ενώ το ASIAFRUIT
CONGRESS παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας του κλάδου. Στο πλαίσιο της έκθεσης λαμβάνουν χώρα τα
ASIA FRUIT AWARDS για τη βράβευση των καλύτερων εταιριών σε θέματα μάρκετινγκ, εισαγωγής, παραγωγής και πώλησης.
Για τέταρτη φορά διοργανώθηκε και το συνέδριο COOL LOGISTICS ASIA, το οποίο δίνει βαρύτητα σε θέματα, όπως η μεταφορά
ευπαθών προϊόντων και η διαχείριση της ελεγχόμενης θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, θέματα όπως
information technology, communication technology, the Internet-of-Things, Big Data, ρομποτική και νέες τεχνολογίες για τον
κλάδο των φρούτων και των λαχανικών παρουσιάζονται στο SMART HORTICULTURE ASIA. Ενώ, στο ASIAFRUIT BUSINESS
FORUM, παρουσιάστηκαν όλα τα πλεονεκτήματα, που έχει η αυτοματοποιημένη συσκευασία έως την αναπτυσσόμενη δύναμη
του marketing, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία στο κοινό της. Για το έτος 2021, για πρώτη φορά μαζί με την ASIA
FRUIT LOGISTICA θα πραγματοποιηθεί η SEAFOOD EXPO ASIA, μια εκ των κορυφαίων εκθέσεων θαλασσινών στην Ασία. Με
τον τρόπο αυτό αποσκοπούν στην προσέλκυση περισσότερων εμπορικών επισκεπτών, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν και τις δύο εκθέσεις προσκομίζοντας συνδυαστικά εισιτήρια σε ειδικές τιμές. Κάθε επιχείρηση, που
ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το
ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr
κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 6945 234747, τα παρακάτω στοιχεία:
Εταιρία:_____________________________________________________Υπεύθυνος:__________________________________
___
Διεύθυνση:__________________________________________________
ΤK:____________________________________________
Τηλέφωνο:__________________________________________________
Fax:___________________________________________
E-Mail: _____________________________________________________ Υπογραφή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ASIA FRUIT LOGISTICA 2021 και τη διοργάνωση του Ελληνικού Ομαδικού
Περιπτέρου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο
της Έκθεσης ASIA FRUIT LOGISTICA στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 32 77 33
και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr . Για online αγορά καρτών εισόδου με μειωμένη τιμή προπώλησης επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: www.asiafruitlogistica.com/tickets .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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26/01/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΑΣΚΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΓΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΔΙΠΛΩΝ

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΓΙΑ

ΚΑΙ

ΤΡΙΠΛΩΝ)

ΕΝΟΣ

ΕΤΟΥΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΛ.2695360606
22

29/01/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΤΗΝ

ΚΑΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΑΝΤΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 2695360606
20

1/02/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΗΛ. 2310 381080
27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

01/02/2021
ΕΡΓΟ

ΤΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΝΑΤΟ

ΜΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ

''BOA

ΓΙΑ

ΤΟ

COMPETITION

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

RFQ-CO-115259-DCEP-AMD1- DISTRIBUTION''
25

10/02/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΚΑΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΤΗΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

RADAR(RASS-S4)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΤΗΛ.2108705010
23

17/02/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

14

ΠΡΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

26

ΚΑΛΥΨΗ

ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ

11

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΕΩΣ

ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΑ

ΤΗΛ.2108705013
24

01/03/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΧΩΡΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Α/Δ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΛ. 2108705010
26

02/04/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
SCC

ΤΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ

TRANSFORMERS

AND

EMP

FILTERS

ΣΕ

''SHAPE -

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

REPLACEMENT

PROCUREMENT PROCEDURE''
18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ

ΝΑΤΟ

REQUESTS

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕ
FOR

ΣΕ

ΘΕΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

"NOTIFICATION

QUOTATIONS

ΓΙΑ

OF

HARDWARE

ΤΟ

ΕΡΓΟ

INTENT

AND

TO

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

SOFTWARE

SUPPORT RENEWAL''
19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ

ΝΑΤΟ

REQUESTS
SUPPORT

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕ
FOR

ΣΕ

ΘΕΜΑ

"NOTIFICATION

QUOTATIONS

RENEWAL''

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

OF

HARDWARE

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΤΟ

ΕΡΓΟ

INTENT

AND

TO

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

SOFTWARE

ΔΕΥΤΕΡΟ,

ΤΡΙΤΟ,

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ
21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟ

ΕΡΓΟ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ

ΝΑΤΟ

IFB-CO-INTELLIGENCE
AND

BMD

ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ
ΜΕ

ΘΕΜΑ

FUNCTIONAL

FUNCTIONS

IN

ΣΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

"INVITATION
SERVICES

INTEL-FS'''

ΠΡΩΤΟ, ΔΕΥΤΕΡΟ ,ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ.

-

FOR
SPIRAL

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ

ΓΙΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ

BID

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

2
ΤΟ

•
•

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.

