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ως προς την υποχρέωση εγγραφής τους στα Συστήματα Εναλλακτικής

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με το Αρ. Πρωτ.: 5231/26/10/2021 έγγραφό του με ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση των
μελών σας ως προς την υποχρέωση εγγραφής τους στα ΣΕΔ» που στάλθηκε στα Επιμελητήρια της χώρας αναφέρει τα εξής :
«Αξιότιμοι/ες, Με την παρούσα σας καθιστούμε γνωστό πως στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου του Οργανισμού μας, θα προβούμε
στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του Νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α) : «...1.
Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές της
περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό
διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. 1
του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που
αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους....» στους υποχρέους μέλη σας που δε συμμορφώνονται με
τα διαλαμβανόμενα στο Νόμο. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς έγκαιρη ενημέρωση των μελών σας. Δείτε
εδώ το
Νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -Ενσωμάτωση των Οδηγιών
2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές
- πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις». Περισσότερες πληροφορίες : Τηλ.: 210 8647420, www.eoan.gr ,
info@eoan.gr .

4 νέες ψηφιακές απλοποιημένες φόρμες
Ανακοίνωση ΑΑΔΕ 18.10.2021: Την απλοποίηση και διευκόλυνση ψηφιακής
υποβολής των εντύπων της συνεχίζει η ΑΑΔΕ, με γνώμονα πάντα τη βέλτιστη
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει
τέσσερις ψηφιακές φόρμες, σε μορφή επεξεργάσιμου pdf. Οι φόρμες αυτές
μπορούν να αποθηκευθούν και να συμπληρωθούν απευθείας στον υπολογιστή
του χρήστη, χωρίς να χρειάζεται να εκτυπωθούν και να συμπληρωθούν
χειρόγραφα. Επίσης, όταν επισυνάπτονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «Τα
Αιτήματά μου» του myAADE, στην οποία έχουν ήδη ενταχθεί οι 70 από τις 103
ΔΟΥ της χώρας, μπορούν να υποβληθούν χωρίς χειρόγραφη υπογραφή,
δεδομένου ότι ο αιτών ταυτοποιείται κατά την είσοδο στην πλατφόρμα μέσω
των κωδικών taxisnet. Πρόκειται για:
1. Την «Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης
οφειλής», γνωστή και ως Α100. Αντικαθιστά το έντυπο Α9 taxis και
χρησιμοποιείται, εφόσον δεν είναι εφικτή η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας
με αυτοματοποιημένο τρόπο.
2. Την «Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, Α200, η οποία αποτελεί νέα
ενοποιημένη φόρμα για την απόδοση των τελών χαρτοσήμου.
3. Τη «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων», Δ210.
Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, και αντικαθιστά το Μ1, ενσωματώνοντας και
το Μ7, για τις περιπτώσεις, που απαιτείται η συμπλήρωσή του.
4. Τη «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης», Δ211.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ενοποιεί σε ενότητες τις πληροφορίες των Μ2 έως
και Μ11, δίνοντας τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να συμπληρώνουν
την ενότητα, της οποίας τα στοιχεία μεταβάλλονται.
Οι φόρμες αυτές είναι διαθέσιμες ΕΔΩ, καθώς και στους καταλόγους
δικαιολογητικών των διαδικασιών που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα «Τα
Αιτήματά μας».
Μέχρι το τέλος του έτους, σχεδιάζεται να επικαιροποιηθούν και να μετατραπούν
σε επεξεργάσιμη μορφή pdf περίπου 40 επιπλέον ψηφιακές φόρμες.

Διαδικασία
διάκρισης
ληξιπροθέσμων
οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες
και ανεπίδεκτες είσπραξης - Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Με την Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ Αριθμ.
Α.1232 20.10.2021
με θέμα «Διαδικασία
διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το
Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες
είσπραξης – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων», ρυθμίζεται η διαδικασία διάκρισης
ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε
εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 82 του
ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 182 του ν. 4820/2021 (Α΄130) και
ορίζονται τα όργανα στα οποία μεταβιβάζονται
οι σχετικές αρμοδιότητες από το Διοικητή ΑΑΔΕ.
Κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων του άρθρου
82 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά το ν.
4820/2021, στην παρούσα απόφαση του
Διοικητή ΑΑΔΕ δεν προβλέπεται διαδικασία
υποβολής σύμφωνης γνώμης, σε αντίθεση με
τις προϊσχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία
διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το
Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες
είσπραξης
εφαρμόζεται
αναφορικά
με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και
συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους. Δείτε
εδώ την απόφαση σε μορφή ΦΕΚ.

Άνοιξε η ιστοσελίδα του «Νέου Εξοικονομώ»
Σύμφωνα ανακοίνωση 26.10.2021 του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ε Διαθέσιμη προς το κοινό
είναι από 26.10.2021 η ιστοσελίδα του «Νέου Εξοικονομώ» (https://exoikonomo2021.gov.gr) . Σε αυτήν μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
να δουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα αναβαθμιστούν ενεργειακά
έως και 50.000 κατοικίες, 38% περισσότερες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο. Η σελίδα παρέχει το σύνολο των
πληροφοριών του «Νέου Εξοικονομώ». Μεταξύ αυτών είναι οι εξής:
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Το ύψος της επιδότησης ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον σχεδιασμό για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
Το ενεργειακό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ανήκουν τα δυνητικά επωφελούμενα κτίρια, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων».
Το είδος των επιλέξιμων παρεμβάσεων.
Τα στάδια και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων.
Τις προθεσμίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα σε όλα τα στάδια υλοποίησης του.
Το «Νέο Εξοικονομώ» έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
Είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό, δεδομένου ότι καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα
επιλαχόντων, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά. Ειδική
μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η
εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν
συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ. Το «Νέο Εξοικονομώ» θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.

ΑΑΔΕ - Εγχειρίδιο των συνηθέστερων
ερωτημάτων σε Διοικητικά θέματα
(Οκτώβριος 2021)

Εγχειρίδιο
Απαντήσεων
στα
συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του
Κώδικα
Διοικητικής
Διαδικασίας
(Πρόσβαση σε Έγγραφα - Προθεσμίες
Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων
Εκπροσώπηση Πολιτών)», Οκτωβρίου
2021 εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Δείτε εδώ το
εγχειρίδιο.

Αύξηση
ορίων
δανεισμού
και
επιλεξιμότητας
για
το
Ταμείο
Εγγυοδοσίας COVID19 (Γ΄ κύκλος)
Αυξήθηκε από τα μέσα Οκτωβρίου το όριο
δανεισμού από 50.000 σε 250.000 ευρώ
στο ύψος των δανείων που χορηγούνται
μέσω
του
Ταμείο
Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID-19 (Γ' κύκλος).
Ταυτόχρονα, το όριο του κύκλου
εργασιών των επιλέξιμων επιχειρήσεων
αυξάνεται από τα 200.000 ευρώ στο
1.000.000 ευρώ. Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID-19» δημιουργήθηκε
για να υποστηρίξει την πρόσβαση των
επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια,
μέσω της παροχής εγγυοδοσίας. Στόχος
του Ταμείου είναι ο μετριασμός των
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19
στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω
της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με
δάνεια κεφαλαίου κίνησης. Ο Γ' κύκλος
της Δράσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο
της απόκρισης της Ένωσης στην
πανδημία COVID-19 - React EU.

5η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ,
ΕΣΠΑ 2014-2020 «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις
Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Με έγγραφό της η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μας ενημερώνει ότι στις 26-10-2021
δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι.
Τσακίρη που αφορά στη Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια
Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑνΕΚ (Ημερομηνία
απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 26-10-2021). Σύμφωνα με την απόφαση
επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00
απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής
απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή
μπορεί σύμφωνα με την απόφαση να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή
19/11/2021 και ώρα 15:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε
περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση. Με αυτόν τον τρόπο
αυξάνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης να
επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στη Δράση. Δείτε την 5η τροποποίηση της
Πρόσκλησης εδώ. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην
επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη
στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της
πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων
για τη λειτουργία τους. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους. Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την αίτηση συμμετοχής στη Δράση
αναφέρεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει η οποία
έχει
δημοσιευτεί
στους
διαδικτυακούς
τόπους
www.espa.gr,
www.antagonistikotita.gr,
www.efepae.gr,
http://www.kepa-anem.gr
και
www.anko.gr) .
Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι επιχειρήσεις των Περιφερειών
της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να απευθύνονται στις επίσημες
πηγές πληροφόρησης, ήτοι :
α) Στην ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ/Γραφείο πληροφόρησης κοινού (www.antagonistikotita.gr,
infoepan@mou.gr, τηλ.801 11 36 300, σελίδα Δράσης πατήστε εδώ).
β) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr,
info@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr, Σελίδα Δράσης, πατήστε εδώ).
γ) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 24610-24022 , anko@anko.gr, www.anko.gr) .
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά
τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο "Στείλε το ερώτημά σου"
στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) και να απευθύνονται
και στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της περιοχής τους.

Eνδιάμεση φθινοπωρινή εκπτωτική περίοδος 01-15/11/2021
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει εμπόρους και καταναλωτές ότι η φετινή ενδιάμεση φθινοπωρινή εκπτωτική
περίοδος θα έχει διάρκεια από την 1η έως και την 15η Νοεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πέραν της
αναγραφής της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η
αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ν. 4177/2013, δίνεται η δυνατότητα
προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 (πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης φθινοπωρινής
εκπτωτικής περιόδου).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021: 11 π.μ. – 6 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: ΤΗΛ.2310548876, 2310547887, FAX: 2310538263 e-mail:
empsylth@otenet.gr , www.tradesupport.gr .

Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από την Αίγυπτο και b2b συναντήσεις στο ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – ΕΒΕΑ σε συνεργασία με τον Αιγυπτιακό Οργανισμό Νέων Επιχειρηματιών
(Egyptian Junior Business Association, EJB), θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00, Business Forum
& B2B συναντήσεις Ελλάδας – Αιγύπτου στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος). Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την
υποστήριξη του Εμπορικού Τμήματος της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα.Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των
Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της Αιγύπτου, ενώ στη συνέχεια θα
πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις μεταξύ των Ελλήνων και Αιγυπτίων επιχειρηματιών. Σημειώνεται ότι ο EJB είναι ένας από τους
πιο δυναμικούς και επιτυχημένους οργανισμούς στην Αίγυπτο με 500 περίπου μέλη από όλους σχεδόν τους κλάδους και έχει ως
στόχο την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις από την Αίγυπτο που θα συμμετάσχουν στα B2B meetings
δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής κλάδους: κατασκευές, κλωστοϋφαντουργία, εκπαίδευση, ενέργεια, εμπόριο λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων κ.ά. Για την αναλυτική λίστα των εν λόγω επιχειρήσεων πατήστε εδώ. Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να
συμμετάσχετε στο Business Forum, όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής πατώντας εδώ έως την Παρασκευή 12
Νοεμβρίου 2021.*Σημειώνεται ότι γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική. *Προϋπόθεση για τη συμμετοχής σας είναι η επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (Τ. 210 3382 342,
252).

Παράταση προθεσμίας έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 27.10.2021 : Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021,
η προθεσμία έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού του φορολογικού έτους 2020. Η απόφαση αυτή ελήφθη, δεδομένου ότι, με το
άρθρο 56 του Ν. 4825/2021, ορίστηκε η 30η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1229/07.10.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 816) «Σύσταση
και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων. (ΦΕΚ 4800/18.10.2021)»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1228/05.10.2021
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149).» (ΦΕΚ
4758/Β’/14.10.2021)
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο:2132113137-41,e-mail:d.eleg11@aade.gr,site:www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2192/18.10.2021 (ΑΔΑ:ΨΧΥΜ46ΜΠ3Ζ-Ψ03 )
«Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν.4738/2020
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του
Δημοσίου»
Για περισσότερες πληροφορίες:τηλέφωνο:2103614303,fax: 2103613274, e-mail:deispraxeon@aade.gr, site:http://www.aade.gr/

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων E-learning μέχρι τις 7/11/2021.
Το ΚΔΜ του Πειραιώς μας ενημερώνει ότι παρατείνεται μεχρι 7/11/2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα elearning σεμινάρια
χρηματοοικονομικής διοικητικής και διοίκησης έργων. Επιλέξτε το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει και αναβαθμίστε τις γνώσεις σας από
το σπίτι.
Χορηγείτε πιστοποιητικό επιμόρφωσες με πιστωτικές μονάδες ECVET ( για σεμινάρια ή προγράμματα άνω των 50 ωρών)
Έναρξη νέων τμημάτων 8/11/2021.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εως 7/11/2021.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ
SAVE THE DATE - digital economy forum 2021
Το digital economy forum 2021: digitalization, no longer a choice but a necessity θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2021
Μετά και την κρίση της πανδημίας ο προσανατολισμός, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, είναι ξεκάθαρος και κοινός: o τάχιστος
ψηφιακός μετασχηματισμός, όλων των παραγωγικών τομέων, της κοινωνίας αλλά και της Πολιτείας.
Η ψηφιακή τεχνολογία είναι a priori ο κοινός παρονομαστής, βασικός πυλώνας ανάπτυξης και ευημερίας κάθε σύγχρονης κοινωνίας
*Φέτος το digital economy forum 2021 θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, τόσο με φυσική παρουσία, βάσει των περιορισμών, τηρώντας
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση του COVID-19, όσο και ψηφιακά μέσα
από ψηφιακή πλατφόρμα και Iive streaming.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων στο Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο
που ξεκίνησε από ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
εκδόθηκε
η
ακόλουθη
ανακοίνωση
(25.10.2021):
Νέες υπηρεσίες προστέθηκαν στην τηλεφωνική
γραμμή 1555, με στόχο την βελτίωση της
εξυπηρέτησης
των
πολιτών
κατά
την
επικοινωνία και τις συναλλαγές τους με το
υπουργείο
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, μετά τις
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και του
ΟΠΕΚΑ, προστέθηκαν στο Ενιαίο Τηλεφωνικό
Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς και υπηρεσίες
του υπουργείου, δηλαδή:
– Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)
– ΕΡΓΑΝΗ
– Θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης
– Εργασιακά Θέματα και Προγράμματα
Απασχόλησης/Κατάρτισης
– Θέματα Ισότητας και Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής
– Γραμμή για τη βία κατά των γυναικών
Ειδικά όσον αφορά στα θέματα του ΣΕΠΕ,
επισημαίνεται ότι οι καταγγελίες περί μη
τήρησης της εργασιακής νομοθεσίας δεν θα
τυγχάνουν χειρισμού από το front office του
1555, αλλά θα προωθούνται αμέσως στους
Επιθεωρητές Εργασίας που θα τις εξετάζουν
και θα τις διαχειρίζονται.
Επίσης, όσον αφορά στη Γραμμή για τη βία
κατά των γυναικών (15900) θα δίνεται η
δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω του 1555.
Το 1555 όμως θα διαβιβάζει αμέσως την κλήση
στους ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται
ούτως ή άλλως με τα θέματα αυτά.
Οι
νέες
υπηρεσίες
θα
λειτουργήσουν
δοκιμαστικά για μικρό χρονικό διάστημα (ώστε
να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα) και στη
συνέχεια το Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο θα τεθεί
σε πλήρη λειτουργία.
Υπενθυμίζεται ότι το 1555 λειτουργεί 24 ώρες
το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι πολίτες
μπορούν να καλούν χωρίς χρέωση και με
ελάχιστο χρόνο αναμονής για να ζητήσουν
πληροφορίες, να υποβάλλουν αιτήματα και να
ενημερωθούν για τις εκκρεμείς υποθέσεις τους.

Φεστιβάλ με θέμα: «Ελλάδος Γεύσεις και Τουρισμός»- 4-12/12/2021
Στα πλαίσια των δράσεων για το 2021 του Φεστιβάλ «Ελλάδος Γεύσεις και
Τουρισμός» θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με θέμα «Ελλάδος Γεύσεις και
Τουρισμός» στην Αθήνα στη Πλατεία Αγίου Θωμά, Γουδί από τις 4 έως και 12
Δεκεμβρίου 2021
Ο στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης, εκτός από την προβολή του
ελληνικού και μεσογειακού τουριστικού προϊόντος μέσα από την εγχώρια
παραγωγή με την ανάδειξη του γαστρονομικού τουρισμού ενόψει και της
τουριστικής περιόδου της νέας χρονιάς, έγκειται και στο να προτείνουμε στο
Αθηναϊκό καταναλωτικό κοινό ποιοτικά ελληνικά προϊόντα μικρών
παραγωγών σε προσιτές τιμές την περίοδο των Χριστουγέννων,
αναβαθμίζοντας μέσα από ένα γαστρονομικό φεστιβάλ την ποιότητα ζωής σε
γειτονιές της Αθήνας.
Στο Φεστιβάλ στο οποίο θα προβλέπεται και η άμεση πώληση η είσοδος για
το κοινό θα είναι ελεύθερη σε όλες τις σχεδιαζόμενες δράσεις.
Στα πλαίσια της προβολής του «Ελλάδος Γεύσεις και Τουρισμός» σχεδιάζουμε
την διεξαγωγή προ-φεστιβαλικών εκδηλώσεων στις οποίες εντάσσονται
συνεντεύξεις μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τύπου, αλλά και
γευσιγνωσία προϊόντων , όπως ζυθογνωσία και οινογνωσία σε διάφορα
γνωστά Αθηναϊκά «στέκια» με στόχο την προβολή μέσω του Ελληνικού
ποιοτικού τροφίμου και ποτού, αυτού του ιδίου του Φεστιβάλ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΛΙΕΣ- ΛΑΔΙ- ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΜΕΛΙ- ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
ΚΡΑΣΙ- ΜΠΥΡΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΛΙΚΕΡ- ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ- ΧΥΜΟΙ- ΝΕΡΟ
ΑΥΓΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΤΥΡΙ- ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΦΑΓΗΤΟΥ
ΟΣΠΡΙΑ- ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΟΣΠΡΙΑ- ΡΥΖΙ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ- ΣΑΛΤΣΕΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ-ΨΑΡΙ
ΒΟΤΑΝΑ- ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ
ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ- ΓΛΥΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ
STREETFOOD ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Το Φεστιβάλ, θα στεγαστεί σε καλαίσθητα υπαίθρια περίπτερα, τύπου
Παγόδας διαστάσεων 3,60 Χ2,00, θα υπάρχουν καθημερινές προσφορές σε
συγκεκριμένα προϊόντα, κληρώσεις με δώρα για τους επισκέπτες (δράσεις
που θα προβάλλονται μέσω των Μ.Μ.Ε.).
Με βάση τα παραπάνω μπορείτε να συμμετέχετε ως εκθέτης προβάλλοντας
το προϊόν σας τοπικής παραγωγής σε μία δράση γαστρονομικού τουρισμού.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση: τιμοκατάλογο, καταληκτικές
ημερομηνίες συμμετοχής, κράτηση θέσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
κο Γιώργο Γιαννακόπουλο.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Γιώργος Γιαννακόπουλος: Καπιδάκη 6, Κάτω Πατήσια 10445, 6941499273,
2108312462, ggprovoli@gmail.com

Σημαντική Ανακοίνωση για την Διεθνή If wedding fashon Izmir 2021
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 16-19 Νοεμβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «15th IF Wedding Fashion İzmir 2021- Έκθεση Νυφικων, Γαμπριατικων kαι Ενδυματων Αμπιγιέ
από την Ένωση Εξαγωγέων Αιγαίου στην Τουρκία- Σμύρνη (Izmir) με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών, εισαγωγέων, μπουτίκ, εκπροσώπων ξένων οίκων, κατασκευαστών,
βιοτεχνιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς νυφικών, γαμπριάτικων, ενδυμάτων αμπιγιέ, υφασμάτων και αξεσουάρ.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι
όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (15 - 18 Νοεμβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
καθώς και στον εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (15 Νοεμβρίου - 18 Νοεμβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση
που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα
έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ifwedding.izfas.com.tr/home . Λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη
αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 08.11.2021 στο e-mail atina@trade.gov.tr

Σημαντική Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση Βιομηχανίας και Τεχνολογιών υποδημάτων AYSAF 2021
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 17-20 Νοεμβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «AYSAF 2021- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ από την
Ένωση Εξαγωγέων Κλωστοϋφαντουργίας και Βιοτεχνιών Istanbul στην Istanbul - Turkey με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγών. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα βιομηχανίας και τεχνολογιών
υποδημάτων. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (16-19
Νοεμβρίου 2021) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (16-19 Νοεμβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
καθώς και στον εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (16-19 Νοεμβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά
τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://cnraysaf.com/index.aspx?ln=2 .Oι εταιρείες που
θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις
08.11.2021 στο e-mail atina@ticaret.gov.tr

Σημαντική Ανακοίνωση για την Έκθεση Automechanika Istanbul 2021
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 18-21 Νοεμβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2021» στην Istanbul- Τουρκία. από τις εταιρείες Hannover Fairs
και Messe Frankfurt υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας της Τουρκίας. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των εταιριών
που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας: εξοπλισμού, ανταλλακτικών, αξεσουάρ, επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων κ.α.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς-επιχειρηματίες. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (17-20 Νοεμβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
καθώς και στον εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (17-20 Νοεμβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά
τους.
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική
έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Automechanika
Istanbul - Turkey's Leading International Trade Fair for the Automotive Industry (messefrankfurt.com).Oι εταιρείες που θέλουν να
επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 08.11.2021 στο email atina@ticaret.gov.tr

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

Διεθνείς Διαγωνισμοί

Διαδικτυακό σεμινάριο από τον ΣΘΕΒ: «Το νέο
εργασιακό στην πράξη – διαχείριση και εργαλεία
ευέλικτης εργασίας – διαχείριση κρίσης»

CSIR – CECRI GLOBAL TENDER
Το Central Electrochemical Research Institute (CSIR-CECRI), Karaikudi
(με μονάδες στο Chennai και στο Mandapam) είναι ένα Εθνικό
Εργαστήριο υπό το Συμβούλιο Επιστημονικής & Βιομηχανικής Έρευνας
στο Νέο Δελχί και ένας αυτόνομος οργανισμός Ε&Α υπό το Τμήμα
Επιστημονικής & Βιομηχανικής Έρευνας του Υπουργείου Επιστημών &
Τεχνολογίας και Κυβέρνησης της Ινδίας. Το CSIR-CECRI είναι ένας
κορυφαίος οργανισμός Ε&Α στους τομείς της μπαταρίας, της διάβρωσης
κ.λπ. Το CSIR – CECRI προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια των
παρακάτω ειδών.
FILE
S. E TENDERS PORTAL NUMBER /
NAME OF ITEM
NO. TENDER ID
INDENT
NUMBER
60 MW LI ION BATTERY
CECRI
EQUIPMENT ON TURNKEY
2021 21428
BASIS

1

2021_CSIR_90937_1

2

ELECTROCHEMICAL
WORKSTATIONS /
CECRI
ANALYSERS /
2021_CSIR_91438_1
2021 19903 POTENTIOSTAT GALVANOSTAT AS PER
DETAILS IN DOCUMENT

3

CECRI
2021_CSIR_90864_1 2021 21403 FUEL CELL TEST STATIONS
AND 17847

4

2021_CSIR_91488_1

CECRI
ION CHROMATOGRAPHY
2021 19130 AND ACCESSORIES

Η
προκήρυξη
του
διαγωνισμού
υπάρχει
στον
ιστότοπο
http://www.cecri.res.in
κάτω
από
τη
σελίδα
Προσφορές
(http://cecri.res.in/Tenders.aspx ). Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο
etender.gov.in. Οι πλειοδότες πρέπει να εγγραφούν σε αυτήν την πύλη
Κεντρικών Δημοσίων Συμβάσεων, εάν δεν το έχουν κάνει στο παρελθόν
και η προσφορά είναι μόνο διαδικτυακή. Δεν θα γίνονται δεκτές
προσφορές εκτός σύνδεσης. (συνημμένο) .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
10η Επαγγελματική Έκθεση Ελλήνων Κατασκευαστών
Επίπλου
Πόλη: Εκθεσιακό κέντρο του TAE KWON DO (Παλαιό
Φάληρο), Αττική
Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου- 1 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Κατασκευαστών Επίπλου
Πληροφορίες: Site: https://wedoo.gr/,
http://www.greekfurniturexpo.gr/pdf/invitation2021.pdf
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/
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/

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο
διάρκειας 4 ωρών την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, ώρες
17:00 – 21:00, με θέμα: «Το νέο εργασιακό στην
πράξη – διαχείριση και εργαλεία ευέλικτης εργασίας
– διαχείριση κρίσης» μέσω της πλατφόρμας του
zoom. Το σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση
των βασικών αλλαγών που επιφέρει ο ν.4808/2021
στις εργασιακές σχέσεις, ενόψει και των ευρύτερων
τάσεων εξέλιξης του εργατικού δικαίου, όπως το
δίκαιο της ευελιξίας. Πιο συγκεκριμένα σκοπός είναι
η παρουσίαση των πιο σημαντικών διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας που θεσπίστηκαν με τον Ν
4808/2021, ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές
σε δομικά νομοθετήματα του Εργατικού Δικαίου
(ωράριο, τηλεργασία, άδειες, απολύσεις, δικαίωμα
απεργίας κ.λπ.). Παράλληλα, κυρώθηκαν Συμβάσεις
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και
παρενόχληση και την υγεία και ασφάλεια,
ενσωματώθηκε δε και ενωσιακό δίκαιο αναφορικά με
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Το
σεμινάριο
απευθύνεται
σε
οικονομολόγους,
νομικούς, υπαλλήλους τμημάτων μισθοδοσίας,
διευθυντές HR, και στελέχη επιχειρήσεων που
ασχολούνται με ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού.
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γιάννης
Καρούζος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με
πολύχρονη εμπειρία στην επίλυση συλλογικών
εργατικών
διαφορών
και
στην
οργάνωση
εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και
δημόσιους οργανισμούς, στην παροχή νομικών
συμβουλών σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, ενώ
υπήρξε μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.
Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/-ες
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του
Συνδέσμου ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του
ΣΘΕΒ,
τηλ.
2410555507
και
email:
education@sthev.gr
(αρμόδια
κα
Ελένη
Ευαγγελοπούλου) μέχρι την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου.

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)
FOODTECH & ARTOZA 2021
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12-15/11/2021
Εκθέματα: ;Έκθεση Βιομηχανίας Τροφίμων
Πληροφορίες: Site: https://foodtech.gr/h-ekthesi/to-profil-tisekthesis/
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/
8Η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164 Email:
info@leaderexpo.gr
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

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

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

ÇERKEZKÖY INDUSTRIAL FAIR 2021
Πόλη: Τσερκέζκιοϊ, Τουρκία
Ημερομηνία: 24 - 27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Βιομηχανική Έκθεση μεταλλουργίας, πλαστικών και
τροφίμων
Πληροφορίες: site: https://endustriyelfuar.org/

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

BUMATECH BURSA MACHINE TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Προύσα
Ημερομηνία: 24-27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση βιομηχανίας μηχανημάτων
Πληροφορίες: site: https://bursamakinefuari.com/en/

CNR BEAUTY & WELLNESS SHOW ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, CNREXPO
Ημερομηνία: 04 - 07 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Προϊόντα Ομορφιάς και Ιατρικής Αισθητικής,
Συσκευών & Εξοπλισμού
Πληροφορίες:
site:
https://beautyandwellness.show/index.aspx?ln=2

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

BALKAN CHEESE FESTIVAL
Πόλη: Βελιγράδι, Σερβία
Ημερομηνία: 6-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τυριού
Πληροφορίες: site: www.balkancheesefestival.com τηλ: +381
655 777722 , e-mail: info@balkancheesefestival.com

30Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 1-4/12/2021
Εκθέματα: Έκθεση Βιομηχανίας πλαστικών
Πληροφορίες: site: http://plasteurasia.com/en/

WIN – EURASIA
Πόλη: Tüyap Fair, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Συστήματα αυτοματισμού, ενέργεια ηλεκτρονικές
τεχνολογίες, λύσεις logistics, management, τεχνολογίες
συγκόλλησης και κοπής
Πληροφορίες: site: https://www.win-eurasia.com/en τηλ: +90
212 334 69 00

VIETNAM ELEVATORS EXPO
Πόλη: Ho Chi Minh City, Βιετνάμ
Ημερομηνία: 2-4/12/2021
Εκθέματα: ανελκυστήρες και εξαρτήματα αυτών
( επιτρέπεται και η ηλεκτρονική συμμετοχή )
Πληροφορίες: site: http://elevatorexpo.com.vn ,
τηλ: (84) 904811648 ,e-mail: minhchau@exdesign.com.vn

5TH IF WEDDING FASHION İZMIR 2021
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 16-19 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Νυφικων, Γαμπριατικων
Πληροφορίες: site: http://ifwedding.izfas.com.tr/home
AYSAF 2021
Πόλη: CNREXPO , Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 17-20 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση βιομηχανίας και τεχνολογιών υποδημάτων.
Πληροφορίες: site: http://cnraysaf.com/index.aspx?ln=2

site:

7th Annual OTI + TTI-Travel & Tourism India Expo
Πόλη: Στάδιο Dr. SP Mukherjee AC, Panaji, GOA, Ινδία
Ημερομηνία: 02-04/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: site: https://www.indiaingreece.gov.in/

ARTIZIANO IN FIERA 2021
Πόλη: Μιλάνο- - Ιταλία

AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2021
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 18-21 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινητοβιομηχανίας
Πληροφορίες: site: Automechanika Istanbul - Turkey's Leading
International Trade Fair for the Automotive Industry
(messefrankfurt.com)

Ημερομηνία: 04-12/12.12.2021

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

n=apertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta,

20η
ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Πόλη: Αντάλια, Τουρκία
Ημερομηνία: 24-27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Θερμοκηπίου, Γεωργικής Τεχνολογίας και
Κτηνοτροφίας
Πληροφορίες: site: https://www.growtech.com.tr/en/home.html

Ημερομηνία: 09-12/12.12.2021

Εκθέματα: προϊόντα χειροτεχνίας
Πληροφορίες:
site:

https://landingaflive.artigianoinfiera.it/2021/index-

en.html?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_campaig

e-mail: info@artigianoinfiera.it

MINING
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Εκθέματα: Έκθεση εξόρυξης, μηχανημάτων λατομείου και
βαρέων οχημάτων.
Πληροφορίες: site: https://madenturkiyefuari.com/en/

Επιχειρηματικά Νέα

Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε
έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για έργο επέκτασης και βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης και
αποχέτευσης στο Περού»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail:
b08@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:
-«Επιστημονική Εβδομάδα Βερολίνου - Berlin Science Week - 01-10-11/2021» Πιο συγκεκριμένα:
Kατά τη χρονική περίοδο, από 1η έως και 10 Νοεμβρίου τ.έ., θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο η "Επιστημονική Εβδομάδα - Berlin
Science Week". Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή (δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης και
φυσικής παρουσίας) και περιλαμβάνει ομιλίες και εργαστήρια σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον και
η αειφορία, η τεχνολογία και καινοτομία, οι έξυπνες πόλεις (Smart Cities), η ρομποτική, η νανοτεχνολογία, το διάστημα και άλλα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και συγκεκριμένα στις 5 και 6 Νοεμβρίου και, μέσω της πλατφόρμας Braindate
www.berlinscienceweek.com/braindate/, υπάρχει η δυνατότητα για Β2Β συναντήσεις ελληνικών ερευνητικών κέντρων και
επιχειρήσεων με αντίστοιχα γερμανικά.
Επίσης περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη εκδήλωση και το αναλυτικό της πρόγραμμα μπορείτε να αντλήσετε και από
την ιστοσελίδα www.berlinscienceweek.com/programme/.
-«Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο "Βlue Planet Berlin Water Dialogues - Βερολίνο 25 Νοεμβρίου 2021»
Πιο συγκεκριμένα:
Η ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία "Blue Planet" διοργανώνει στις 25 Νοεμβρίου τ.έ., διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με το τίτλο
"BLUE PLANET BERLIN - WATER DIALOGUES - Water Reuse - Opportunities and Challenges". Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε το
2011 και αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και γνώσεων για το ευαίσθητο ζήτημα της παγκόσμιας διαχείρισης των
υδατικών πόρων. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή σε παράλληλα εργαστήρια και για παρακολούθηση ομιλιών, στο εφετεινό
διεθνές συνέδριο του Βερολίνου, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη σελίδα του διαδικτύου (www.blueplanet-event.de),
ενώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης, καθώς και για τα εργαστήρια και τους ομιλητές στις παρακάτω
ιστοσελίδες: https://blueplanetberlin.de/wp-content/uploads/2021/10/Blue-Planet-Draft-Agenda-3.pdf
https://blueplanetberlin.de/speakers-2/
Η συμμετοχή στις εργασίες του εν λόγω Διεθνούς Συνεδρίου είναι δωρεάν.
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 .

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Aποτίμηση – SALÓN GOURMETS 2021. Διεθνής Έκθεση Υψηλής Γαστρονομίας στην Ισπανία Μαδρίτη. 18-21.10.2021»
-«Συμφωνία μεταξύ Ισπανίας και Η.Π.Α. για κατάργηση φόρου επί των ψηφιακών
υπηρεσιών και δασμών»
-«Εκτιμήσεις για αύξηση πτήσεων στην Ισπανία, παρά τα χαμηλά ποσοστά πληρότητας»
-«Η Χώρα το Βάσκων επανεκκινεί τον επιχειρηματικό/συνεδριακό τουρισμό»
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 .

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε έγγραφο με θέμα
«Δραστηριοποίηση Ρ/Πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου E-Mag στην Ελλάδα, Αναζήτηση Ε/Προμηθευτών» (συνημμένο)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
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2/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ(ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΔΗ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ)
ΤΗΛ.
2310
381080

424 ΓΣΝΘ
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3/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)
ΤΗΛ. 2310
381080

424 ΓΣΝΘ
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5/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ(ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ
ΣΑΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ) ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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8/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ) ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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(20
ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑ
ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΗΜ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
25/10/2021)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΙΔΡΥΣΗ
ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛ. 2313317254

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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15/11/2021
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ" ΤΗΛ.
2313 318434

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

668

16/11/2021
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΩΝ
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΧΡΗΣΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2310499650

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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16/11/2021
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ.2102486124

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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25/11/2021 ΑΝΟΙΧΤΗ
ΤΗ
"ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΛ. ΤΗΛ. 2313 318434

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΤΠ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•
•

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΧΩΡΩΝ

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.

