Οκτώβριος 2021 Έτος 20ο
Σε λειτουργία η δεύτερη ευκαιρία για ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ την
1/11/20219
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των οφειλών
σας προς τη φορολογική διοίκηση, στις Ρυθμίσεις του ν.4152/2013, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4646/2019 και ισχύει. Από
τις 12/7/2021 μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή και οφειλές ρυθμίσεων
που ήταν ενεργές την 1/11/2019 και απωλέσθηκαν μεταγενέστερα, εφόσον
πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 (εξαιρέσεις) της Α.1127/2021. Στους
υπόλοιπους οφειλέτες, η δυνατότητα αυτή δίνεται από την 1/10/2021, εφόσον
πληρούνται τα κριτήρια της Α.1127/2021. Περισσότερες πληροφορίες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.aade.gr/polites/aitisi-rythmisis-ofeilon . Η
αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του ν.4152/2013,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν.4646/2019 και ισχύει, υποβάλλεται
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

e-ΕΦΚΑ: Άνοιξε η ειδική πλατφόρμα για άμεση και προσωποποιημένη
πληροφόρηση των συνταξιούχων σχετικά με τον επανυπολογισμό των
συντάξεων τους
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 η
ακόλουθη ανακοίνωση : Από σήμερα Δευτέρα 4 Οκτωβρίου οι συνταξιούχοι
μπορούν να έχουν άμεση και προσωποποιημένη ενημέρωση αναφορικά με τον
επανυπολογισμό των συντάξεων τους κατ΄ εφαρμογή του νόμου 4670/2020
μέσα από την ειδική πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του
e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr,
στην επιλογή: «Ενημερωτικό σημείωμα
αναδρομικών N. 4670/2020». Η ενημέρωση αφορά:
Α) την εκκαθάριση των αναδρομικών τους,
Β) σε ποιους η καταβολή των αναδρομικών βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία,
Γ) αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός χωρίς να προκύπτουν αναδρομικά
για τους ίδιους κλπ
Οι συνταξιούχοι θα πιστοποιούνται στη πλατφόρμα με τους προσωπικούς
κωδικούς TaxisNet.
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη τόσο για τους νέους (με αίτηση συνταξιοδότησης
μετά τον Μάιο του 2016) όσο και για τους παλαιούς συνταξιούχους.

Κατατέθηκε στις 04.10.2021 στη Βουλή το προσχέδιο του
προϋπολογισμού του 2022
Κατατέθηκε στις 04.10.2021 στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του
2022, το οποίο περιλαμβάνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις καθώς και τα μέτρα
ενίσχυσης των νοικοκυριών, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της
ΔΕΘ.
Στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος με ρυθμό 6,1%, ποσοστό που
υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνική οικονομίας. Το
τελικό κείμενο του προϋπολογισμού του 2022 πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή
στα τέλη Νοεμβρίου. Αναλυτικά το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού
του 2022.

Τεύχος No 40
Διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής
Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση
(EESSI)
Ολοκληρώθηκε το έργο της διασύνδεσης του
ΟΑΕΔ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής
Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική
Ασφάλιση
(EESSI),
που
αποτελεί
το
πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής στοιχείων
κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο αναπτύσσεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνδέει τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
χωρών του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας,
εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση και
διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των
πολιτών στις χώρες της Ε.Ε.
Η διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το EESSI
εντάσσεται
στη
συνολική
προσπάθεια
αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους
πολίτες, μέσω της ψηφιακής μετάβασης και
αφορά τομείς όπως: παροχές ανεργίας,
οικογενειακές παροχές, παροχές μητρότητας,
παροχές πατρότητας, κ.α. Μέσω της πλήρους
ψηφιοποίησης της ανταλλαγής των αναγκαίων
ασφαλιστικών πληροφοριών ανάμεσα στον
ΟΑΕΔ και τους λοιπούς ΦΚΑ της Ε.Ε.
διασφαλίζεται ο ταχύτερος χειρισμός για την
ανταλλαγή δεδομένων, τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων μεταξύ των φορέων και την
αποτελεσματικότερη
επαλήθευση
των
δεδομένων που θα ανταλλάσσονται.
Το νέο σύστημα εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς
κανονισμούς που αφορούν τον συντονισμό των
Συστημάτων της κοινωνικής ασφάλισης με
πλήρη εμπιστευτικότητα και προστασία των
δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/oaed-eessi-hlektronikiantallaghi-pliroforiwn-koinonikis-asfalisismetaksy-ton-khorwn-tis-ee
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης
δήλωσε σχετικά: «Η διασύνδεση του ΟΑΕΔ με
το
Ευρωπαϊκό
Σύστημα
Ηλεκτρονικής
Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική
Ασφάλιση (EESSI), αποτελεί ακόμη ένα βήμα
προς
την
ολοκλήρωση του
ψηφιακού
μετασχηματισμού του Οργανισμού, μέσω του
οποίου
αποφεύγονται
γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις και διευκολύνεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των πολιτών στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητά μας είναι
η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας,
ώστε να προσφέρουμε συστηματικά νέα
καινοτόμα εργαλεία και σύγχρονες ψηφιακές
υπηρεσίες προς τους πολίτες». (Συνημμένο)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το 100% επιδοτούμενο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό
μάρκετινγκ για νέους έως 29 ετών (Β΄ κύκλος)
Την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για συμμετοχή στον Β΄ Κύκλο του
«Προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» που έχουν καταρτιστεί στο
ψηφιακό μάρκετινγκ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα λήξει στις 18 Οκτωβρίου.
Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις
ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες
την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος.
Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό
μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ καθώς και σε επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο
ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα
αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού
εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος.
Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:
Επιχειρήσεις με Προσωπικό έως
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

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
ιστότοπου του ΟΑΕΔ https://eservices.oaed.gr/pls/apex/ στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το
υποκατάστημά τους. Οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά ΚΠΑ2 έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τον πίνακα που έχει αναρτηθεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/proghramma-apoktisis-erghasiakis-empeirias-ghia-5000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-bkyklos
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, συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000 ευρώ 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 ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/proghramma-apoktisis-erghasiakis-empeirias-ghia-5000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-bkyklos

Νομοσχέδιο για την ενεργειακή
απόδοση

Οριστικοί πίνακες συμπληρωματικών εγγραφών
στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΟΑΕΔ

Μόνο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια
θα αγοράζει και θα μισθώνει το
Δημόσιο από το 2022 και το 2023
αντίστοιχα, σύμφωνα με το
νομοσχέδιο
του
υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
την ενεργειακή απόδοση που
κατατέθηκε στη Βουλή. Με το ίδιο
νομοσχέδιο, καθορίζεται ο στόχος
για τη μείωση της τελικής
κατανάλωσης ενέργειας το 2030
κατά 38% σε σχέση με το 2017 σε
όλους τους οικονομικούς τομείς
(βιομηχανία,
μεταφορές,
επιχειρήσεις, οικιακός). Ως μέτρα
για την επίτευξη του στόχου,
ορίζονται
η
ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων κατοικίας,
κτιρίων
του
δημοσίου,
του
τριτογενή
τομέα
και
των
βιομηχανικών
μονάδων,
το
καθεστώς επιβολής υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης και οι
ανταγωνιστικές διαδικασίες σε
συνδυασμό
με
αποδοτική
θέρμανση-ψύξη από ΑΠΕ.

Δελτίο Τύπου. Aναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr ) οι οριστικοί πίνακες
αξιολόγησης και επιλογής των συμπληρωματικών εγγραφών βρεφών-νηπίων, που θα
φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) του Οργανισμού για τη σχολική
χρονιά 2021-2022, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση, ως εξής:

• Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών έως 1,5 ετών)
• Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών)
• Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία)

Συγκεκριμένα, έχουν αναρτηθεί ανά Βρεφονηπιακό Σταθμό, οι παρακάτω τρεις κατηγορίες
τελικών πινάκων αξιολόγησης και επιλογής:
1. Επιλεγμένοι
2. Αναπληρωματικοί
3. Αποκλειόμενοι
Με στόχο την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια, οι εργασίες των δευτεροβάθμιων
επιτροπών έγιναν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης και με βάση τα
προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης.
Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ του ΟΑΕΔ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45
π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια 8
μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2021) έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική εκπαιδευτική και
ψυχοσωματική των παιδιών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed

Εργαστήριο Visual Storytelling | Αφηγηματική Φωτογραφία
Το εργαστήριο Visual Storytelling διαρθώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους (ακαδημαϊκά εξάμηνα) και επικεντρώνεται στην
πρακτική διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο αφήγησης και ως εργαλείο οπτικοποίησης της πραγματικότητας. Κατά το τρέχον
εξάμηνο θα λειτουργήσουν δύο τμήματα, ένα για κάθε κύκλο.
•
Περιεχόμενο πρώτου κύκλου
Ο πρώτος κύκλος του εργαστηρίου έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον τεκμηριωτικό ρόλο της φωτογραφίας,
τις αφηγηματικές τεχνικές, και τους εκφραστικούς κώδικες του μέσου. Έμφαση δίνεται στα μεθοδολογικά βήματα, τη σύλληψη, την
έρευνα, τα βασικά εργαλεία και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για τη δημιουργία μιας φωτογραφικής αφήγησης ενός θέματος ή
ιστορίας, επισημαίνοντας και αναλύοντας τα δομικά στοιχεία των εργασιών των συμμετεχόντων και ζητήματα που προκύπτουν σε
όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Το θεωρητικό μέρος υποστηρίζεται από παρουσίαση και σχολιασμό σημαντικών φωτογράφων και
ανάλυση των σύγχρονων πρακτικών προσέγγισης της φωτογραφίας ντοκουμέντου. Το πρακτικό μέρος βασίζεται στην ανάθεση
προσωπικών φωτογραφικών εργασιών.
•
Περιεχόμενο δεύτερου κύκλου
Ο δεύτερος κύκλος του εργαστηρίου απευθύνεται σε φωτογράφους που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού ή ανάπτυξης
ενός πρότζεκτ και αποσκοπεί στη διεύρυνση των ορίων της φωτογραφικής τους πρακτικής. Τα πολλαπλά επίπεδα αφήγησης, η
οργάνωση και μορφοποίηση του περιεχομένου, η νοηματική αναπλαισίωση, η ενσωμάτωση οπτικών συμβόλων καθώς και ο
πειραματισμός με άλλα οπτικοακουστικά μέσα (cross-media project) θα αποτελέσουν ένα δυναμικό πεδίο αναζητήσεων για την
εξέλιξη – ωρίμανση των εργασιών των συμμετεχόντων.
Προαπαιτούμενα
Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που έχουν σχετική εμπειρία του φωτογραφικού μέσου και είναι εξοικειωμένα με τον
φωτογραφικό τους εξοπλισμό.
Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 12 συναντήσεις, διάρκειας 3 διδακτικών ωρών.
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας.
Ο πρώτος κύκλος πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα από 8 Νοεμβρίου 2021 έως 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 18:30-21:30.
Ο δεύτερος κύκλος πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή από 12 Νοεμβρίου 2021 έως 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 18:30-21:30.
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 & Συγγρού (50
μέτρα από το σταθμό Συγγρού-Φιξ).
Περισσότερες πληροφορίες:
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας: Tηλ: 210 9211750 | 6932235555 e-mail: contact@hcp.gr site: https://hcp.gr/documentarystorytelling/
Για αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Νέος κύκλος προγραμμάτων eLearning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Παράταση Αιτήσεων έως 14 Οκτωβρίου 2021

Τα πάνω από πενήντα elearning προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΟΠΑ έχουν ως στόχο να
προάγουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων μέσω σύγχρονων και
καινοτομικών μεθόδων κατάρτισης, ενώ το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων αυξάνεται συνεχώς ανταποκρινόμενο στις
αναφυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται από καθηγητές και διδάσκοντες του
Ιδρύματος και εκπαιδευτές με υψηλή ειδίκευση και πολύχρονη διδακτική εμπειρία.
Για όσους θέλουν να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες και να διευρύνουν τις γνώσεις τους με ευελιξία στον τρόπο και το χρόνο
μελέτης, τα προγράμματα του ΟΠΑ είναι ιδανικά.
Τα προγράμματα εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
•
Μάρκετινγκ & Πωλήσεις
•
Μάνατζμεντ & Στρατηγική
•
Τεχνολογίες Πληροφοριών
•
Χρηματοοικονομικά & Λογιστική
•
Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
•
Επιχειρηματικότητα
Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το
αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που
χρησιμοποιήθηκαν.
Δηλώσεις Συμμετοχής στα προγράμματα eLearning σειράς Οκτωβρίου 2021 γίνονται δεκτές έως και τις 14 Οκτωβρίου.
Γνωρίστε όλα τα eLearning προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ στο elearning.aueb.gr
Μάθετε περισσότερα πατώντας εδώ

Επιστροφή Πιστωτικών Υπολοίπων από εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Μη Μισθωτών με παράλληλη
μισθωτή εργασία και ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε την 1η Οκτωβρίου 2021 η ακόλουθη ανακοίνωση: Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι
ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους, των πιστωτικών υπολοίπων που προέκυψαν από την εκκαθάριση
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία
και ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Η πίστωση των προς επιστροφή ποσών
έγινε στις 30-9-2021, στον αριθμό (ΙΒΑΝ) του τραπεζικού λογαριασμού που έχουν ήδη δηλώσει οι ασφαλισμένοι στον Ατομικό τους
Λογαριασμό που τηρείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, εφόσον είναι έγκυρος. Από την επεξεργασία των στοιχείων
προκύπτει ότι:
- αποδόθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα συνολικού ποσού 7.621.964,62 € στον τραπεζικό λογαριασμό 12.476 ασφαλισμένων με έγκυρο
ΙΒΑΝ
- δεν αποδόθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα σε:
1) 480 ασφαλισμένους (111.907,93 €) λόγω συμπληρωμένου μη έγκυρου ΙΒΑΝ
2) 4.216 ασφαλισμένους (1.829.746,23 € ) λόγω μη συμπληρωμένου ΙΒΑΝ
Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι αποκτούν άμεσα τη δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού είτε
στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) επιλογή: Ασφαλισμένοι > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ατομικά Στοιχεία) είτε και μέσω
αντίστοιχων επιλογών στην ηλεκτρονική σελίδα www.gov.gr .

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα αναδρομικά
κληρονόμων 14.600 συνταξιούχων με περισσότερα από
30 έτη ασφάλισης
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε την Παρασκευή 1
Οκτωβρίου 2021 η ακόλουθη ανακοίνωση: Σε λειτουργία
τίθεται από σήμερα, Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 ειδική
πλατφόρμα στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)
προκειμένου, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, οι
κληρονόμοι 14.600 συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης που απεβίωσαν προτού εισπράξουν τα αναδρομικά
που δικαιούνται, να λάβουν αυτοί τα ποσά που τους
αναλογούν.
Η διαδικασία αφορά στα αναδρομικά που
προκύπτουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων
κατ’εφαρμογή του ν.4670/2020 των συνταξιούχων με πάνω
από 30 χρόνια ασφάλισης που απεβίωσαν μετά την 1η
Οκτωβρίου 2019. Υπενθυμίζεται πως τα αναδρομικά για τους
νέους συνταξιούχους (μετά τον Μάιο του 2016) πληρώθηκαν
τον Ιούλιο και των παλαιών (πριν από τον Μάιο του 2016) στις
29 Σεπτεμβρίου.
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική
υπηρεσία από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)
οι κληρονόμοι ακολουθούν τη διαδρομή: Επιστροφή ποσών σε
κληρονόμους > Επιστροφή αναδρομικών σε κληρονόμους που
προκύπτουν από τον επανυπολογισμό κατ΄εφαρμογή του
νόμου 4670/2020. Εναλλακτικά, πρόσβαση στην ανωτέρω
υπηρεσία παρέχεται και μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του
δημοσίου (gov.gr) στη θεματική ενότητα: Οικογένεια > Απώλεια
(https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia).
Η
διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους κληρονόμους δεν
διαφοροποιείται από αυτήν που τηρήθηκε για την
προηγούμενη καταβολή των αναδρομικών ποσών 11μήνου
κατ΄εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Ο κάθε δικαιούχος κληρονόμος επιλέγει το είδος
της αίτησης που θα υποβάλλει ανάλογα με το εάν έχει
δημοσιευθεί
Διαθήκη ή όχι. Επισημαίνεται ότι οι
δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να
αντλήσουν ηλεκτρονικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, τα εν λόγω
δικαιολογητικά που ζητούνται με βάση το κληρονομικό δίκαιο
από την ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου www.gov.gr μέσω
της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Φορέων που καταργεί τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ειδικότερα ζητούνται από τους
κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς.
2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης.
3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.

Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα ‘Small But Perfect’

Κατέθεσε την ιδέα σου πάνω στην κυκλική ή/και βιώσιμη μόδα
και να κερδίσεις μία θέση στον Ευρωπαϊκό Επιταχυντή
Κυκλικής Μόδας ‘Small But Perfect’ που θα τρέξει και στην
Ελλάδα. Καινοτόμες ιδέες από άτομα, ΜΜ επιχειρήσεις,
κοινωνικές επιχειρήσεις ή ελευθέρους επαγγελματίες. Η ιδέα
σου μπορεί να είναι τεχνολογικής φύσεως, μία πλατφόρμα, μια
υπηρεσία, ένα νέο προϊόν ρουχισμού ή υπόδησης, ένα νέο
ύφασμα, μια διαδικασία παραγωγής ή επεξεργασίας, μπορεί αν
είναι ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής ή βιώσιμης
μόδας. Το πρόγραμμα προσφέρει 10,245ε βραβείο και
συμμετοχή σε ένα 15μηνο πρόγραμμα στήριξης. Το πρόγραμμα
αυτό συντονίζει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με το
Πανεπιστήμιο Bocconi, το Fashion Revolution (κεντρικά,
Ελλάδος, Γερμανίας και Πορτογαλίας), το World Fair Trade
Organisation, το Impact Hub Lisbon, τον επιταχυντή WLY της
Σουηδίας, το World Fair Trade Advocacy Office.8μηνη
εκπαίδευση με 5 webinars, 3ημερα Bootcamps στο Βερολίνο,
Λισαβώνα και την Αθήνα

•

Ατομικό Mentoring από παγκόσμιους experts στο
χώρο της Βιώσιμης Μόδας
• 5μηνο πρόγραμμα R&D για τη δημιουργία proof of
concept, lab testing σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
του Portsmouth
• Fashion Open Studio event σε συνεργασία με το
Neonyt Fashion Week Berlin
• Πρόσβαση στο Small But Perfect HUB σε συνεργασία
με το Common Objectives, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα
επαγγελματιών βιώσιμης μόδας
• Business Matching events
• Πρόσβαση σε σειρά toolkits, εργαλείων, εκθέσεων και
webinars.
Ένταξη στο πρόγραμμα θα κερδίσουν 28 ιδέες από όλη την
Ευρώπη. Για να λάβεις μέρος εκτός από την ιδέα σου θα
χρειαστεί να έχεις έναν υποστηρικτή από μια άλλη Ευρωπαϊκή
χώρα εκτός της Ελλάδος, θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος
σχεδιαστής,
πλατφόρμα
ΙΤ,
κλωστοϋφαντουργός,
ο
οποιοδήποτε επαγγελματίας ή επιχείρηση στο χώρο σου(δεν
χρειάζεται να έχει νομική μορφή γίνονται δεκτά και άτομα).
Το πρόγραμμα συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και
Καινοτομίας. Δες παρακάτω περισσότερες πληροφορίες και
κατέθεσε
την
πρόταση
σου
εδώ
https://form.jotform.com/211722341887356 Αν θέλεις να βρεις
εταίρους
δες
σε
αυτή
τη
φόρμα
εδώ
Email:επικοινωνίας:smallbutperfect.fashrevgr@gmail.com
.

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr για τη στήριξη νοικοκυριών, ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων
που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη
Δελτίο Τύπου 07.10.2021: Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την έκδοση
σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ 4618/Β/6-10-2021, 4619/Β/6-10-2021, 4620/Β/6-10-2021), προχωράει άμεσα στην ενεργοποίηση των
μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα, το
Οικονομικό Επιτελείο, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανακοινώνει, από 6 Οκτωβρίου 2021,
την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://arogi.gov.gr/ για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα μέτρα
στήριξης. Μέσω της πλατφόρμας, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τον σεισμό της
27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική
ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή από το Υπουργείο Οικονομικών. Πιο αναλυτικά, οι πληγέντες από τον σεισμό συμπολίτες μας
μπορούν, μέσω της υποβολής μίας ενιαίας αίτησης, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75),
ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, να ζητήσουν:
ενίσχυση ως έναντι της στεγαστικής συνδρομής,
ενίσχυση για την αποζημίωση της οικοσκευής,
ενίσχυση ως έναντι της επιχορήγησης για τις ζημιές σε εξοπλισμό και μέσα παραγωγής.
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε έως:
6.000 ευρώ για αποζημίωση οικοσκευής ανά κατοικία,
8.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με εγκαταστάσεις,
14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή, σε ιδιοκτήτες κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισμό.
Κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζονται τα ακίνητα των ιδιοκτητών που, σύμφωνα με τη δήλωση Ε9 τους, βρίσκονται στις
πληγείσες περιοχές και οι ιδιοκτήτες δηλώνουν, ανά ακίνητο, την έκταση των ζημιών και τη χρήση του (ιδιόχρηση, μίσθωση κ.λπ.).
Με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται σε κάθε βήμα της αίτησης, υπολογίζονται αυτόματα οι σχετικές ενισχύσεις και στο τέλος
εμφανίζεται το συνολικό ποσό για κάθε δικαιούχο.
Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση οικοσκευής για τους ενοικιαστές, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε δύο βήματα:
1ον. Ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο, παραπέμποντας στη σχετική δήλωση μίσθωσης. Με βάση αυτό,
προκύπτει ο πρώτος από τους μισθωτές (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός), ο οποίος θα λάβει το συνολικό
ποσό αποζημίωσης για την αποκατάσταση της οικοσκευής.
2ον. Την επόμενη ημέρα, ο μισθωτής ενημερώνεται, μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι υπάρχει για αυτόν
αίτηση – δήλωση αποζημίωσης οικοσκευής στην πλατφόρμα arogi.gov.gr, εισέρχεται στην πλατφόρμα, αποδέχεται την αίτηση και
καθίσταται οριστικά δικαιούχος.
Σε πρώτη φάση, η πλατφόρμα arogi.gov.gr δέχεται αιτήσεις για περιοχές των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών – Αστερουσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν πληγεί καθοριστικά από τον σεισμό, όπως αυτές
καθορίζονται στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Σε δεύτερη φάση η πλατφόρμα θα επεκταθεί, κατά τις επόμενες
εβδομάδες, και για τους πληγέντες στις λοιπές περιοχές που έχουν χτυπηθεί από τον σεισμό, παράλληλα με την πρόοδο των
αυτοψιών των αρμόδιων υπηρεσιών στις περιοχές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Νοεμβρίου 2021.
Επισημαίνεται ότι: Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό
λογαριασμό τους (IBAN) στο myAADE (myaade.gov.gr).
Η αίτηση εκδίδεται σε αρχείο pdf με QR code, ώστε να επιβεβαιώνεται άμεσα η εγκυρότητά της. Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Οικονομικών αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια φορά, ότι ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των
πληγέντων συμπατριωτών μας. Με γνώμονα την ταχύτερη και μεγαλύτερη δυνατή ανακούφισή τους, ενεργούμε έγκαιρα,
αποζημιώνουμε άμεσα και στηρίζουμε γενναία τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό
στην Κρήτη.

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ
Άνοιξε στις 4 Οκτωβρίου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ 2021 για την
ενεργοβόρο βιομηχανία, τον τουριστικό κλάδο και τους αγρότες. Όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννης Γιαρέντης, ανταποκρινόμενος στη στρατηγική της Πολιτείας για την βιωσιμότητα και την ενεργειακή μετάβαση και
στα πλαίσια των μέτρων που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο ΔΑΠΕΕΠ επανεκκινεί την
πρόσβαση δυνητικών δικαιούχων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ 2021. Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες
αγρότες, τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και η ενεργοβόρος βιομηχανία, να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για να
εξασφαλίσουν μειωμένες χρεώσεις στο ΕΤΜΕΑΡ. Ειδικά για τις αγροτικές παροχές, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που
πρόσφατα επικαιροποίησε ο Υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει υλοποιήσει μία απλή και γρήγορη διαδικασία
σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους αγρότες που είναι χρήστες αυτών των παροχών. Για την
υποβολή αίτησης για μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ από τους αγρότες, απαιτείται η υποβολή μόνο των εξής στοιχείων: - ΑΦΜ και
επωνυμία δικαιούχου του εδαφίου, - Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (τηλέφωνο και email), - Αριθμός παροχής. Εκτός από την
ενεργοβόρο βιομηχανία, δυνητικοί δικαιούχοι για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ είναι και οι καταναλωτές με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας.
Ο ΔΑΠΕΕΠ, έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, προέβη σε εξ’ αρχής επικαιροποίηση
των πινάκων των δυνητικών δικαιούχων με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που έχει λάβει
από τους Διαχειριστές, έτσι ώστε ακόμη και οι καταναλωτές που δεν υπέβαλαν αίτηση για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2020
να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για το 2021, εφ’ όσον το επιθυμούν και το δικαιούνται. Για
τη διευκόλυνση των αιτούντων, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει αναρτήσει αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.dapeep.gr/perivallon/diarroi-anthraka/meiomenes-xreoseis-etmeap/ . Για την υποβολή αιτήσεων για την Υπαγωγή
καταναλώσεων του έτους 2021 σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, το Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΠΕΕΠ θα είναι
διαθέσιμο στους δυνητικούς δικαιούχους από τη Δευτέρα 04/10/2021 και για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Αναβολή έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021
Ανακοινώνεται η αναβολή της έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ
EXPO 2021, που ήταν προγραμματισμένη να
πραγματοποιηθεί 15-17 Οκτωβρίου 2021 στο
Metropolitan Expo. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO θα
πραγματοποιηθεί 14-16 Οκτωβρίου 2022.

Η Ελλάδα ανάμεσα στα 100 ταχύτερα
ανερχόμενα οικοσυστήματα για startups
παγκοσμίως
Την 78η θέση ανάμεσα στα 100 ταχύτερα
ανερχόμενα
οικοσυστήματα,
παγκοσμίως,
καταλαμβάνει για το 2021 η Ελλάδα.Τα αναδυόμενα
οικοσυστήματα για startups βρίσκονται σε πρώιμα
στάδια ανάπτυξης, αλλά έχουν τη δυναμική να
εξελιχθούν σε κορυφαίους παγκόσμιους “παίκτες” τα
επόμενα χρόνια”, τονίζει το “Global Startup
Ecosystem Report (GSER) 2021”, αναφερόμενο σε
χώρες, όπως η Ελλάδα. Η σχετική έκθεση, την οποία
υπογράφει το Startup Genome και το Global
Entrepreneurship Network (GEN), αποδίδει στην
Αθήνα την 78η θέση ανάμεσα στα 100 πιο δυναμικά
οικοσυστήματα για startups του κόσμου (Top 100
Emerging Ecosystems). Αν και το εγχώριο
οικοσύστημα των startups συνεχίζει να κατατάσσεται
χαμηλότερα σε σύγκριση με εκείνο άλλων χωρών
του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ιταλία, σκοράρει
καλύτερα σε σχέση με άλλες χώρες, όπως η Μάλτα,
η Δανία και το Λουξεμβούργο, που βρίσκονται
χαμηλότερα από την Ελλάδα στο “top 100” των
αναδυόμενων οικοσυστημάτων του πλανήτη.
Αξία $540 δισ. Σύμφωνα με την έρευνα, τα 100
κορυφαία αναδυόμενα οικοσυστήματα για startups
έχουν συνολική αξία $540 δισ., αυξημένη κατά 55%
έναντι του 2020. Έχουν δημιουργήσει δε μεταξύ
2011 και 2020 124 unicorns (ιδιωτικές startups με
αξία άνω του $1 δισ.). Από τους 124 “μονόκερους”,
ποσοστό 36% “γεννήθηκε” στην Ασία, το 30% στη
Βόρεια Αμερική και το 27% στην Ευρώπη. Η
συνολική χρηματοδότηση προς early-stage startups
στα 100 οικοσυστήματα αυξήθηκε σε $28 δισ. από
μόλις $17 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ από το
σύνολο των 124 unicorns τα 91 δημιουργήθηκαν
μέσα σε έναν μόλις χρόνο το 2020. Τα παραπάνω
νούμερα, σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας,
είναι ενδεικτικά της δυναμικής, που παρουσιάζουν τα
100 αναδυόμενα οικοσυστήματα.
Στο top 10 η Ευρώπη
Συνολικά, η Ευρώπη καταφέρνει για το 2021 να έχει
μια σημαντική εκπροσώπηση στην αξιολόγηση
GSER 2021, με μια στις δύο χώρες που έχουν μια
θέση στο “top 10” να προέρχονται από τη Γηραιά
Ήπειρο: η Κοπεγχάγη στη 2η θέση, η Βαρκελώνη
στην 5η, η Εσθονία στην 6η θέση, Μαδρίτη στην 8η
και η Ζυρίχη στη 10η θέση.
Στην κορυφή της λίστας με τα ανερχόμενα
οικοσυστήματα για startups βρίσκεται το μεγαλύτερο
εμπορικό κέντρο της Ινδίας, το Μουμπάι (Βομβάη).
Οι υπόλοιπες τέσσερις θέσεις του “top 10”
καταλαμβάνονται από ασιατικές πόλεις και μία εξ
αυτών από πόλη των ΗΠΑ.
Από το σύνολο των 100 πιο γρήγορα ανερχόμενων
οικοσυστημάτων για startups, η Ευρώπη φιλοξενεί
το 37%, η Βόρεια Αμερική το 30%, η Ασία το 19%
και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά η Λατινική
Αμερική με 5% και η περιοχή της Μέσης Ανατολής
με
4%.(ΠΗΓΗ:
NEWSLETTER
TEE/TKM,07.10.2021).

2ο Thessaloniki Design Week με κεντρικό άξονα την καινοτομία
στον σχεδιασμό
Από τις 13 μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου θα διαρκέσει το 2ο Thessaloniki
Design Week, με κεντρικό άξονα της θεματικής του την καινοτομία στον
σχεδιασμό. Υπό τις νέες συνθήκες και ανάγκες που έχει δημιουργήσει η
πανδημία του κορωνοϊού, ο καινοτομικός σχεδιασμός αποκτά μία
διευρυμένη, ολιστική σημασία, ως το βασικό μέσο αναζήτησης και
ανάπτυξης νέων ιδεών και λύσεων στην επικοινωνία, την εργασία και σε
κάθε πλευρά της κοινωνικής μας ζωής. Όλες οι πτυχές της διοργάνωσης
εστιάζουν στην καινοτομία, την ευρηματικότητα και την εμπειρία του
δημιουργικού δυναμικού και της επιχειρηματικότητας της πόλης και της
χώρας, σε επαφή με τις διεθνείς τάσεις, αποσκοπώντας στον
επαναπροσδιορισμό και την εξέλιξη κάθε πλευράς της ζωής μας, από την
οικονομία και την παραγωγή, μέχρι το περιβάλλον και την υγεία, μέσω
του σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στη μεγάλη κλίμακα,
όσο και στη μικρή. Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα ΕΔΩ.
Διήμερο συνέδριο με τη συμμετοχή καταξιωμένων επαγγελματιών και
γνωστών προσωπικοτήτων από τον χώρο του διεθνούς και εγχώριου
Design θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 2ου Thessaloniki Design
Week, στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2021, 17:00μ.μ. – 21:00μ.μ. στην
αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στο
διεθνές συνέδριο οι ομιλητές θα παρουσιάσουν την καινοτομία σε πέντε
τομείς του design: Architectural Design, Graphic Design, Product Design,
Digital Design και Design Thinking. Το κοινό του συνεδρίου θα έχει τη
δυνατότητα να παρακολουθήσει ομιλίες, συζητήσεις panel και workshops
από διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου, σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ενημέρωση για τις τελευταίες τάσεις στο design, επικοινωνία και
δικτύωση αλλά και διάλογος για το παρόν και το μέλλον του Design σε
ένα διήμερο event το οποίο θα προβληθεί και online σε live streaming.
Ομιλητές στο συνέδριο θα είναι οι:
Neil Porter (αρχιτεκτονικό γραφείο Gustafson Porter+Bowman) – Αγγλία:
Το όνομά του βρίσκεται πίσω από πολύ σημαντικά projects παγκοσμίως,
όπως Diana, Princess of Wales Memorial Fountain στο Λονδίνο, the
Garden of Forgiveness στη Βηρυτό, το Bay East στη Σιγκαπούρη,
Mezyad Desert Park στο Άμπου Ντάμπι κ.ά. Αυτή τη στιγμή εργάζεται
επάνω στο project του ConfEx Park, στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με
την Sauerbruch Hutton Architects.
Juan Lucas Young (αρχιτεκτονικό γραφείο Sauerbruch Hutton) Γερμανία:
Από το 1999 είναι διευθύνων σύμβουλος της Sauerbruch Hutton και έχει
τη γενική εποπτεία όλων των projects του γραφείου. Κάνει διαλέξεις σε
πανεπιστήμια και συμμετέχει τακτικά σε συνέδρια σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Eric Loiseau (Studio Volpi) Ιταλία: Ο Eric Loiseau είναι Senior Designer
στο Studio Volpi, εταιρεία που ειδικεύεται στο design, την τεχνολογία και
το engineering, το UX και UI development, το branding και την
επικοινωνία.
Roy Terhorst (Thonik) Ολλανδία: Σχεδιαστής και Διευθυντής στο Design
Studio Thonik στο Άμστερνταμ, με ειδίκευση στο graphic και motion
design. Του αρέσει να πειραματίζεται και να παίζει με σχήματα εν κινήσει,
ανακαλύπτοντας νέους κόσμους.
Refik Anadol (Refik Anadol Studio) ΗΠΑ: Πολυβραβευμένος new media
artist και designer που δραστηριοποιείται στον χώρο του machine
intelligence. Ιδρυτής του Refik Anadol Studio και λέκτορας στο
Department of Design Media Arts του UCLA.
Steven Ney (HPI School of Design Thinking) – Γερμανία: Από το 2014 ο
Steven Ney είναι D-Fellow στο HPI School of Design Thinking στο
Πότσνταμ. Αυτή στη στιγμή σχεδιάζει και υλοποιεί μια διαδικασία
πιστοποίησης για D-Thinking Coaches.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Το 2ο Thessaloniki Design Week αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου
Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου και της ΑμΚΕ
Philartia. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM ,07.10.2021).

Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το νέο αναπτυξιακό νόμο και τις επενδύσεις στην Κ. Μακεδονία
Τις θέσεις και τις βελτιωτικές του προτάσεις για το νέο αναπτυξιακό νόμο κατέθεσε στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Αρμόδιο για Ιδιωτικές Επενδύσεις κ. Nικόλαο Παπαθανάση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Τις ακόλουθες θέσεις επεξεργάστηκε η
Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας και αφορούν στον Νόμο 4399/2016 (Α’ 117), με
παρατηρήσεις σε γενικά θέματα και κατ` άρθρο. Αναγνωρίζοντας ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος εμπεριέχει θετικά σημεία, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι αυτά δεν αποσαφηνίζονται πλήρως, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να
καταστούν δυσχερή ή και μη φιλικά στους επενδυτές ως προς την εφαρμογή τους. Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν προς
τον Υπουργό τονίζεται ότι οι τροποποιήσεις που δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να συνεχίσουν να ενσωματώνουν τα
κάτωθι χαρακτηριστικά:
Συσχέτιση αναπτυξιακών στόχων και στρατηγικού προσανατολισμού με την ταυτότητα των ενισχυόμενων επενδύσεων
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της περιφερειακότητας.
Συσχέτιση με το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης της οικονομίας (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, ΠΔΕ, κ.λπ.).
Ισχυρή γεωγραφική και κλαδική στόχευση.
Ενσωμάτωση της διάστασης της αεϊφορίας, της κλιματικής αλλαγής, της γαλάζιας ανάπτυξης, της απoλιγνιτοποίησης, του
ψηφιακού μετασχηματισμού στις διαδικασίες αξιολόγησης και στόχευσης των επενδύσεων.
Έμφαση στην παραγωγική αναδιάρθρωση και στην ανάδειξη της εξωστρεφούς και καινοτόμας ταυτότητας των επιχειρήσεων με
την χρηματοδότηση επενδύσεων ανταγωνιστικής στρατηγικής διαφοροποίησης, σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική στρατηγική
κόστους.
Διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης που θα αποτελούν πραγματικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις.
Πολυδιάστατο πλαίσιο ενισχύσεων τομέων της οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη του εκτός των άλλων τους στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας που έχουν αναδειχθεί σε πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσα από πρόσφατες μελέτες διεθνών και
εγχώριων οργανισμών και επίσης θα εξαντλεί όλα τα ευνοϊκά περιθώρια των κανόνων και κανονισμών της Ε.Ε.
Σαφές, συνεκτικό ευέλικτο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, βασισμένο στο δίπτυχο απλότητα & αποτελεσματικότητα (π.χ. στα
πρότυπα/νόρμες/θεσμούς της φιλοσοφίας του HORIZON 2020) αποφεύγοντας γκρίζες διατάξεις, επικαλύψεις υπουργικών
αποφάσεων, και την ανάγκη έκδοση πολλών προεδρικών διαταγμάτων, καθώς επίσης με την ενσωμάτωση όσο το δυνατό
περισσότερων ρυθμίσεων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.
Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους φορείς διαχείρισης του Νόμου,
παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των επενδύσεων.
Έμφαση σε επενδύσεις που επιφέρουν σαφώς μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα σε επίπεδο παραγωγής και υπηρεσιών, τόσο
στην ίδια την επιχείρηση, όσο και ευρύτερα στην τοπική και εθνική οικονομία.
Διαχωρισμός με προσδιορισμό σαφών κριτηρίων στην επιλογή των επενδύσεων του νέου νόμου από τις επενδύσεις που θα
υλοποιηθούν μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και στοχεύουν περισσότερο στον απλό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων αλλά και
στην στήριξη των πρώτων σταδίων λειτουργίας μίας επιχείρησης.
Ικανή διαχειριστική οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών με προτεραιότητα στην αποκέντρωση, τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια
διαχείρισης του Νόμου, την αποτελεσματικότητα, την προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, τη λογοδοσία,
την ευέλικτη οργάνωση και τον περιορισμό της άσκοπης γραφειοκρατίας σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση κοινότητας στελεχών
που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια υλοποίησης μίας επένδυσης για την καλύτερη παρακολούθησης εφαρμογής του νόμου, καθώς
και της δημοσίευσης περιοδικών αναφορών παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής του νόμου με τη μορφή ανοικτών
δεδομένων.
Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της επένδυσης αλλά
και της φυσιογνωμίας της επιχείρησης.
Στήριξη της απασχόλησης μέσω της θέσπισης μία νέας αντίληψης στη σχέση: υλοποίηση επένδυσης-δημιουργία θέσεων
εργασίας, όπου οι τυχόν υποχρεώσεις των επιχειρήσεων θα έχουν χαρακτήρα κινήτρου για τον επενδυτή για την επίτευξή τους και
όχι κατ’ ανάγκη αυστηρά τιμωρητικό χαρακτήρα σε περίπτωση απόκλισης/μη επίτευξης.
Επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση του Νόμου ακόμη και με τη χρήση σύγχρονων μοντέλων και ταμείων μόχλευσης της
χρηματοδότησης.
Ανάδειξη της στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε κεντρικό σημείο αναφοράς του νέου επενδυτικού νόμου, καθώς
οι ΜμΕ που αποτελούν το υγιές κύτταρο, τη ραχοκοκαλιά του παραγωγικού ιστού της εθνικής οικονομίας, έχουν πληγεί καίρια από
τόσο από την υπερδεκαετή οικονομική κρίση, όσο και από την κρίση της πανδημίας.
Έμφαση στην οικονομική δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής των υφιστάμενων επιχειρήσεων, ώστε να μειωθεί το
φαινόμενο αδυναμίας υλοποίησης εγκεκριμένων επενδύσεων εξαιτίας αδυναμίας χρηματοδότησης των επενδυτικών δαπανών.
Δυνατότητα ενίσχυσης επενδύσεων σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον δεν ανταγωνίζονται άμεσα τις
δημόσιες υποδομές.
Υλοποίηση άμεσων δράσεων και εργαλείων τεχνικής βοήθειας και διάχυσης της γνώσης των φορέων διαχείρισης του Νέου
Επενδυτικού Νόμου, με στόχο τη βέλτιστη επικοινωνία και υποστήριξη των επενδυτών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των
επενδύσεων.
Ενεργή συμμετοχή του ΤΕΕ προκειμένου να ενεργοποιήσει με χρονικούς και τεχνοοικονομικούς κανόνες το δημόσιο διάλογο στα
Τεχνικά θέματα/ζητήματα/προβλήματα του επενδυτικού-αναπτυξιακού νόμου στην προσπάθεια μετεξέλιξής του σε θεσμικόεπιτελικό Φορέα Διαχείρισης Τεχνικών Θεμάτων που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος.
Eπικαιροποίηση και ευελιξία του αναγκαίου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που επιδρά σημαντικά στην επιτυχή έναρξη και
υλοποίηση μίας επένδυσης, προς όφελος των επενδυτών στους τομείς του χωροταξικού σχεδιασμού, της αδειοδότησης των
επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών υποδομών και των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας.
Στο υπόμνημα επισημαίνεται πως σε κάθε περίπτωση ο αναπτυξιακός-επενδυτικός νόμος πρέπει να κινείται παράλληλα με τις
επενδύσεις των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας του
νέου ΕΣΠΑ και όχι να είναι ευθέως ανταγωνιστικός με αυτά. Επισημαίνεται επίσης ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων αδυνατεί να υπηρετήσει απόλυτα το σύνολο των διαδικασιών διαχείρισης των επενδύσεων.
Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει υποβάλλει εμπεριστατωμένη μελέτη στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για το νέο
ΠΣΚΕ 2021-2027 στη ΜΟΔ Α.Ε., με τις παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου επί του σχεδίου Νόμου, που μαζί με το πλήρες κείμενο
των προτάσεων που κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Υπουργό μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER
TEE/TKM,07.10.2021).

Ανακοίνωση για την έκθεση: India Stonemart
Η INDIA STONEMART είναι μια διεθνής έκθεση βιομηχανίας πέτρας που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το Center for
Development of Stones (CDOS) μαζί με το Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd. (RIICO) από το
2000. Η Ομοσπονδία των Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (FICCI) είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης. Το
CDOS διοργανώνει την 11η έκδοση - India Stonemart 2022 - στο Jaipur Exhibition and Convention Center, Sitapura, Jaipur στις 17-20
Φεβρουαρίου 2022. Η Ινδία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς λίθων και παρατηρεί εκπληκτική ανάπτυξη σε όλους τους
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών, των ακινήτων και των υποδομών. Αυτό με τη σειρά του έδωσε τεράστια ώθηση στον
τομέα της πέτρας. Ως εκ τούτου, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για αύξηση του διμερούς εμπορίου πέτρας μεταξύ Ελλάδας και
Ινδίας. Το India Stonemart 2019 είχε 134 υπερπόντιους εκθέτες από τη Βραζιλία, την Κίνα, το Ιράν, την Ιταλία, την Ισπανία, την
Τουρκία και την Ταϊβάν και πάνω από 1800 ξένους επιχειρηματίες από 52 χώρες και συνολική έκταση άνω των 40000 τ.μ.
(συνημμένο), (συνημμένο) Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.stonemart-india.in/ , https://cdos-india.com/
Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: mukul@cdos-india.com , Mobile +91
9829164433
ICC Ελλάς / Εκκίνηση της πλατφόρμας SME360X για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Δοκιμαστική περίοδος μέχρι
30/11/2021
To International Chamber of Commerce (ICC) ανακοινώνει την εκκίνηση της πλατφόρμας SME360X για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ).
Το SME360X είναι ένα ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης για τις ΜΜΕ και αφορά στη μέτρηση και την εκτίμηση των επιπτώσεών τους
στο περιβάλλον. Αφού μια ΜΜΕ εισαγάγει τα βασικά περιβαλλοντικά δεδομένα της στο SME360X, η πλατφόρμα παρέχει αυτόματα
μια εκτιμώμενη βαθμολογία βιωσιμότητας και αξιολόγηση βάσει ενός παγκόσμιου συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης βιωσιμότητας.
Γιατί να μετρήσετε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον;
Κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) έχει αντίκτυπο-θετικό και αρνητικό-στη φύση και το περιβάλλον. Η μέτρηση αυτού του
αντίκτυπου επιτρέπει στις ΜΜΕ να:
•
Αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
•
Διαχειριστούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο
•
Αναπτύξουν το εμπορικό τους σήμα
•
Βελτιώσουν της πρόσβαση σε κεφάλαιο και προσιτή ασφάλιση
•
Βελτιώσουν την αποδοτικότητα και μειώσουν το κόστος
•
Αυτό είναι όπου το SME360X μπορεί να βοηθήσει.
Το SME360X επιτρέπει στους χρήστες να:
•
Μετρήσουν & αποτιμήσουν τα οικονομικά τους και να διαχειριστούν τις επιπτώσεις στη φύση και το περιβάλλον.
•
Συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους με αντίστοιχες στην περιφέρειά τους και στον τομέα τους επιχειρήσεις &
ανταγωνιστές.
•
Λάβουν ένα ενιαίο, κατανοητό σκορ περιβαλλοντικών επιπτώσεων
•
Αποφασίσουν ποιες πρωτοβουλίες βελτίωσης ή/και μείωσης έχουν μεγαλύτερη επίδραση.
•
Αποκτήσουν μια παγκόσμια πιστοποίηση «αειφορίας» από το ICC.
•
Τα δεδομένα ανήκουν σε εσάς: με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που διασφαλίζεται με την αποθήκευση blockchain.
Εκμεταλλευτείτε την δωρεάν χρήση της πλατφόρμας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021 και εγγραφείτε ΕΔΩ
Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μόνο με συνδρομή και οποιοσδήποτε έχει εγγραφεί στη δωρεάν
δοκιμή θα κληθεί να συνεχίσει ως συνδρομητής επί πληρωμή.
E-mail iccgr@otenet.gr | Website www.iccwbo.gr T. 2103810879 | F. 2103831189.

Διεθνείς Διαγωνισμοί
ΑΛΒΑΝΙΑ
Αλβανία - Προκήρυξη διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για την ανάπλαση περιοχής στο Βεράτι.
Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα μας γνωρίζει ότι το Α/Ταμείο Ανάπτυξης/ADF ανακοίνωσε διαγωνισμό για κατάθεση
προσφορών για έργα ανάπλαση της περιοχής γύρω από το Εθνογραφικό μουσείο και την οδό Mihal Komneno, την αποκατάσταση
του ιστορικού αστικού τοπίου της γειτονιάς του Mangalem στην πόλη του Βερατίου (Berat), καθώς και του ιστορικού τοπίου της
πλατείας Selamllek. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν στο τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στην προκήρυξη το
ποσό των 15.000 Λεκ προκειμένου να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και το τεύχος δημοπράτησης. Η υποβολή προσφορών
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, 11:00. Παραιτέρω ενημέρωση σχετικά με το
διαγωνισμό
μπορεί
να
αναζητηθεί
στην
ιστοσελίδα
του
Αλβανικού
Ταμείου
Ανάπτυξης/ADF:
https://www.albaniandf.org/en/2021/09/29/ftese-per-oferte-5/ , καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας +355 4 2235 597/8 &
aalikaj@albaniandf.org .
ΙΝΔΙΑ
Ινδία – Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων και μετατροπέα ροπής κατάλληλο για
Komatsu 60T Dumper Model HD465-7E0
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα (Tel: +30 210 7216227, 210 7216481, E-mail: mkt.athens@mea.gov.in,
Website: www.indianembassy.gr ) με έγγραφό του προς το ΒΕΘ μας ενημέρωσε ότι , η θυγατρική της Coal India Limited «Central
Coalfields Limited» προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές στο διαγωνισμό για την προμήθεια κινητήρα, κιβωτίου
ταχυτήτων και μετατροπέα ροπής κατάλληλο για Komatsu 60T Dumper Model HD465-7E0.
Αυτός ο διαγωνισμός είναι επίσης διαθέσιμος στον ιστότοπο https://coalindiatenders.nic.in.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ r2bKastoria
Πόλη: Καστοριά
Ημερομηνία: 9-10/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας
Πληροφορίες: http://r2bkastoria.gr/

YACHTING VOLOS: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Πόλη: Βόλος, λιμάνι Βόλου
Ημερομηνία: 14-17/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Θαλάσσιου Τουρισμού και Γαστρονομίας
Πληροφορίες: www.yachtingandgastronomyvolos.com
info@yachtingandgastronomyvolos.com

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

20η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021
Πόλη: Πανηπειρωτικό στάδιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 16-20 /10/2021
Εκθέματα: Γενική Έκθεση
Πληροφορίες: Τηλ.: 26510 26273, email: info@cciioannina.gr, website: www.cci-ioannina.gr .
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΝΟΥ
Πόλη: Αθήνα, Mact Media Group
Ημερομηνία: 21-24 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού –
Γαστρονομίας & Οίνου
Πληροφορίες: https://ttgw.gr/

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

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/

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)

3ο 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/
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
Patras IQ
Πόλη: Ψηφιακή Έκθεση
Ημερομηνία: 4-6 Δεκεμβρίου & 7-12 (επισκέψιμη)
Εκθέματα: Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
Πληροφορίες: Site: https://patrasiq.gr/

Διεθνείς Εκθέσεις

AGRICULTURE, SEED RAISING,SAPLINGS AND DAIRY
INDUSTRY FAIR
Πόλη: Bursa -Τουρκία
Ημερομηνία: 05-09 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση γεωργίας, σπόρου, δενδρυλλίων και
βιομηχανία γάλακτος
Πληροφορίες: Site: https://www.burtarim.com/en/

ISTANBUL JEWELRY SHOW
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 7-10 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Κοσμήματα
Πληροφορίες: Istanbul Jewelry Show

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

14TH WORLD ENERGY CONGRESS AND EXPO
Πόλη: Αττάλεια, Τουρκία
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση ενέργειας
Πληροφορίες: https://www.worldenergy-congress.com/#

BEAUTYISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Καλλυντικά, είδη ομορφιάς
Πληροφορίες: site: www.beauty-istanbul.com

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

ANUGA
Πόλη: Cologne, Germany
Ημερομηνία: 9-13 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση για την βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Πληροφορίες: http://www.anugafoodtec.com/

IHGF DELHI FAIR(AUTUMN)
Πόλη: Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 28 - 31 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Χειροποίητα προϊόντα σπιτιού, μόδας, επίπλων και
κλωστοϋφαντουργικών
Πληροφορίες: https://www.ihgfdelhifair.in/register

NATURAL STONE & TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 13 - 16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Φυσικής Πέτρας και Τεχνολογιών
Πληροφορίες: site: https://minex.izfas.com.tr/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 .

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

FOOD- TECH EURASIA FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20 - 23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων, μηχανήματα επεξεργασίας και
τεχνολογίας τροφίμων και αποθήκευση logistics
Πληροφορίες: site: https://www.foodtecheurasia.com/en/

BALKAN CHEESE FESTIVAL
Πόλη: Βελιγράδι, Σερβία
Ημερομηνία: 6-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τυριού
Πληροφορίες: site: www.balkancheesefestival.com
655 777722 , e-mail: info@balkancheesefestival.com

τηλ: +381

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

MADE expo 2021
Πόλη: Fiera Milano, Ιταλία
Ημερομηνία: 22-25 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση για το κτίριο και τις κατασκευές
Πληροφορίες: site: https://mailchi.mp/ktirio.gr/made-expo2021?e=04529586fe

PACKAGING INDUSTRY FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20 - 23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Μηχανήματα, παραγωγή, υλικά, τεχνολογίες, και
αποθήκευση
συσκευασιών
logistics
Πληροφορίες:
https://packagingfair.com/en/

EXPOMARITT EXPOSHIPPING ISTANBUL
Πόλη: Viaport Marina Tuzla, Τουρκία
Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2021 – 3 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Ναυτιλιακή Έκθεση
Πληροφορίες: site: https://www.expomaritt.com/en/overview/fairinfo.html

MARBLE BLOCK AND CONSTRUCTION MACHINERY
FAIR
Πόλη: Bursa, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Μάρμαρο, φυσική πέτρα
Πληροφορίες: https://www.blokmermerfuari.com/en/

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

INTERNATIONAL PET PRODUCTS, MATERIALS AND
ACCESSORIES SUPPLIERS
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 21 - 24 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση κατοικίδιων
Πληροφορίες: https://petfuari.com/eurasia/en/

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_campaign=a
pertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta , e-mail:
info@artigianoinfiera.it

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε έγγραφο με θέμα «Οικονομική
Επισκόπηση Αιγύπτου, Σεπτέμβριος 2021»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε Δελτίο οικονομικών και
επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Σεπτέμβριος 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Γερμανική επιχείρηση Next e.Go Mobile – Εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα»
-«Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (DIW) – Πρόταση δημιουργίας αποθεματικού αξίας 500 δις ευρώ για το κλίμα»
-«Υψηλές πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά της Γερμανίας»
-«Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις του τραπεζικού τομέα στη Γερμανία»
«Οικονομικές Εξελίξεις στη Γερμανία – Πληθωρισμός πάνω από 4% Μείωση των ανέργων κατά 30.000»
«Γερμανικός Ομοσπονδιακός Σύνδεσμος Ενέργειας και Οικονομίας Υδάτων (BDEW) – Γερμανική Αγορά Ενέργειας 2021»
(συνημμένο)
Πιο συγκεκριμένα:
Αναφερόμενοι στο θέμα, διαβιβάζουμε συνημμένως συμπαγή μελέτη – επισκόπηση στοιχείων και αριθμητικών δεδομένων για την
ενεργειακή βιομηχανία στη Γερμανία «Energy Market Germany 2021». Η εν λόγω, 56 σελίδων, μελέτη εκδίδεται σε ετήσια βάση από
τον αρμόδιο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Σύνδεσμο Ενέργειας και Οικονομίας Υδάτων (Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.». Στην εν λόγω μελέτη, η οποία σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, καλύπτονται μία σειρά σοβαρών ζητημάτων
τα οποία σχετίζονται με την αγορά της ενέργειας στη Γερμανία, ζητήματα τα οποία αποκτούν ιδιαίτερο χαρακτήρα ενόψει και της
εξελισσόμενης ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Σημαντικά ερωτήματα που ζητούν επείγουσες
απαντήσεις και λύσεις, μεταξύ των άλλων, είναι και τα ακόλουθα:
Πόσο αξιόπιστη ήταν η παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας κατά το τρέχον έτος, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη
Πώς εξελίσσεται η επέκταση των υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Ποια είναι η κατανομή των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι επενδύσεις των βιομηχανιών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και η εξοικονόμηση CO2 ανά τομέα.
Στην εν λόγω μελέτη καταγράφονται επίσης περαιτέρω στοιχεία για την προμήθεια φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και
τηλεθέρμανσης καθώς και για την σύζευξη τομέων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 66ο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Οκτώβριος 2021) με θέμα: «Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και
επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
«Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας, Σεπτέμβριος 2021»
«Το Βασκικό Κέντρο Γαστρονομίας εγκαινιάζει κέντρο καινοτομίας»
«Ο κομβικός ρόλος της Ισπανίας για τις επενδύσεις από Λατινική Αμερική στην Ευρώπη»
«Οι ισπανικές ξενοδοχειακές στοχεύουν στην Καραϊβική και τα Κανάρια»
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 .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα
Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον μήνα Σεπτέμβριο.
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 έγγραφο με θέμα «Εξωτερικό
Εμπόριο Ελλάδος- Ρωσίας Α’ Εξαμήνου 2021»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων για ένταξη στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Οκτώβριο
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (01.10.2021):
Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι επιχειρήσεις- εργοδότες μπορούν να
ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021, εφόσον πληρούν τα
απαραίτητα οικονομικά κριτήρια, τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που ίσχυαν για την ένταξή τους κατά τους μήνες Ιούλιο-ΑύγουστοΣεπτέμβριο 2021. Σημειώνεται ότι για τους μήνες Οκτώβριο 2021 έως και Δεκέμβριο 2021 στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
εντάσσονται οι εργαζόμενοι που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τις 31 Αυγούστου 2021. Ειδικά οι
επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, μπορούν να εντάξουν
στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Οκτώβριο τους εποχικά εργαζομένους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία
επαναπρόσληψής εντός του 2021. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
Για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021 – Α΄ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» από επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021 από την
1η έως την 31η Οκτωβρίου 2021.
Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, για τον μήνα Οκτώβριο.
Για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021 – B΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)»
για το Σεπτέμβριο 2021, από την 1η έως την 11ηΟκτωβρίου 2021.

Invite for FICCI HEAL 2021: ‘Transforming Healthcare Beyond COVID’ – 20-22/10/2021
Η Ομοσπονδία Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ινδίας (FICCI) διοργανώνει στις 20 - 22 Οκτώβριος 2021 σε εικονική
πλατφόρμα την 15η έκδοση του FICCI HEAL με θέμα «Μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης πέρα από τον COVID», με την
υποστήριξη της NITI Aayog, Κυβέρνηση της Ινδίας. Το τριήμερο Συνέδριο είναι μια προσπάθεια σύγκλισης όλων των ενδιαφερόμενων
φορέων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και παρέχει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή μάθησης και εμπειριών, καθώς και την
προώθηση των ευκαιριών για τη μετατροπή του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης πέρα από τον COVID. Η εγγραφή είναι
διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο για να συμμετάσχετε στο συνέδριο. Δεν υπάρχει τέλος εγγραφής, ωστόσο η προηγούμενη
εγγραφή είναι υποχρεωτική για να συμμετάσχετε στο συνέδριο. https://ficci.in/registration/invitee-form.asp?evid=25692
Δείτε εδώ το σχέδιο θεματικού προγράμματος
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συνεδρίου στα +91 9871064408, 9871665099, 8368004375 ή
γράψτε στο healthservices@ficci.com . Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ficci-heal.com για ενημερώσεις.

Συνέδριο - eCommerce & Digital Marketing Conference & Expo North 2021- 6 & 7 Νοεμβρίου 2021
Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2021 θα Πρόκειται για το κορυφαίο συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Digital Marketing στη Βόρεια
Ελλάδα, το οποίο θα συνδυαστεί με εκθεσιακή παρουσία εταιρειών και θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο ″Ιωάννης
Bελλίδης″, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. πραγματοποιηθεί το συνέδριο της eCommerce & Digital Marketing
Conference & Expo North 2021. Το κύριο συνέδριο της διοργάνωσης χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες, eCommerce
Platforms, Digital Marketing, Digital Payments, Shipments & Logistics και έχει στόχο να παρουσιάσει στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας
τις βέλτιστες πρακτικές από εγχώρια και διεθνή επιτυχημένα project και όλες τις μοντέρνες υπηρεσίες και προϊόντα για το Ηλεκτρονικό
Επιχειρείν: υποδομές ηλεκτρονικών καταστημάτων, ψηφιακή διαφήμιση, ηλεκτρονικές πληρωμές και ταχυμεταφορές.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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12/10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΗ
ΧΗΜΙΚΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ
Μ.ΧΡ.
ΚΑΙ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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12/10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

627

14/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ
ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2695360606
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14/10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381074 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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14/10/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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20/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΛ. 2413504379
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20/10/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
–
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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20/10/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛ 210 7464102

ΓΙΑ

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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25/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ
"ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΔ" ΤΗΛ 210 6571758

ΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

621

29/10/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
«
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΩΝ
ΟΔΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» ΤΗΛ. ΤΗΛ. 2313317254

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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03/11/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ
4ης
Υ.ΠΕ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

617

05/11/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ
ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» ΤΗΛ. 2421351157

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

623

5/11/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΗΛ.2313317535

628

5/11/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΗΛ 2313 327867

ΓΙΑ
ΚΑΙ

624

8/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»
2651007982

ΓΙΑ
ΤΗΛ.

626

8/11/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΛ. 2313-327824

ΓΙΑ
ΚΑΙ

631

11/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛ 2313 307190

625

18/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΝΩΠΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ»
ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΤΗΛ 22510-33610

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΓΙΑ
ΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»

•
•

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.

