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Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Δελτίο Τύπου (07.12.2020) : Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525
εκατ. €, υπέγραψε τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος
Παπαθανάσης. Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», «Γενική Επιχειρηματικότητα»
και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός».
Συγκεκριμένα:
1η Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται στα 170 εκατ. €, εκ των οποίων 70 εκατ. € προέρχονται από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 100 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή
ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή
Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 €
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €
ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο
ποσό των 50.000 €.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.
2η Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 205 εκατ. €, εκ των οποίων 200 εκατ. € προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων και τα 5 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατ. €. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο
καθεστώς ενίσχυσης είναι:
α. για μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 150.000 €
β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 €.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.
3η Προκήρυξη : «Μηχανολογικός Εξοπλισμός»
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. € που αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε
επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής
επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών
Εταιρικών Συμπράξεων. Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός
της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το
μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 €
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €
ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο
ποσό των 50.000 €.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Συνολικά, θα διατεθούν 525 εκατ. € για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη
έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας. Η
στήριξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας αποτελεί βασική
προτεραιότητα της Κυβέρνησης, καθότι δημιουργεί σταθερές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Περισσότερες
πληροφορίες: https://www.ependyseis.gr/ .

Επέκταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τον μήνα
Δεκέμβριο -Κοινό Δ.Τ. των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων
Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ανακοινώνουν την επέκταση των μέτρων οικονομικής
ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της
πανδημίας, για τον μήνα Δεκέμβριο 2020.
1. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών ανά την επικράτεια που
πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου,
δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και
είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το
διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού
534 ευρώ μηνιαίως. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται
αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες
επί του ονομαστικού μισθού από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι
επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της αναστολής της σύμβασης
εργασίας των εργαζομένων και για ισόχρονο διάστημα μετά την
άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό
εργαζομένων. Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας
αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των
εργαζομένων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις
είναι άκυρες.
2. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με
εντολή δημόσιας αρχής εντός του μηνός, δίνεται η δυνατότητα
αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και
ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Δεκέμβριο, και η
αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της
ισχύουσας ρύθμισης.
3. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε
αναστολή, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων
ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών που είναι πληρωτέες τον μήνα
Δεκέμβριο, και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες
δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.
4. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων
με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, σε συνεννόηση με την Ελληνική
Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.
5. Όπως έχει ανακοινωθεί και ήδη υλοποιείται, επεκτείνονται όλα τα
επιδόματα ανεργίας που λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατά δύο μήνες.
6. Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία ανά την επικράτεια σε
τουλάχιστον 50% του προσωπικού, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική
αδυναμία τηλεργασίας. Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής
εφαρμογής ευελιξίας προσέλευσης και αποχώρησης των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη
προσαρμογή του ωραρίου τους, για τις περιοχές αυξημένου
κινδύνου.
7. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη
λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά
40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον Δεκέμβριο. Το ίδιο
ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε
αναστολή σύμβασης εργασίας και για τη φοιτητική κατοικία των
εξαρτώμενων μελών αυτών. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν
ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους,
και τον μήνα Δεκέμβριο, το 50% της ζημίας τους θα καταβάλλεται
στους δικαιούχους και θα πιστώνεται στους τραπεζικούς
λογαριασμούς τους.
8. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 θα δοθεί τον Ιανουάριο του 2021,
με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Το 50%
της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του ίδιου
επιπέδου απασχόλησης έως τέλος Ιουνίου του 2021. Δικαίωμα
συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τα
κριτήρια πτώσης τζίρου. Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν
και οι νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν τους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο. Στο ύψος της ενίσχυσης που καθορίζεται από τον
μαθηματικό τύπο που θα εφαρμοστεί, θα συνυπολογίζεται
ολόκληρη
η
περίοδος
Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου
και
θα
προσαρμόζεται ανάλογα και με το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις
στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η
δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν να αιτηθούν στην Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 4 να λάβουν την ενίσχυση για το σύνολο του ποσού,
όπως, επίσης, και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ως προς
τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν κατά την προηγούμενη δήλωση.
9. Παρατείνεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2021 κατά
δύο μήνες, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την παράταση
περιοριστικών μέτρων έως 14 Δεκεμβρίου 2020

των

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5350/Β/5-12-2020 η ΚΥΑ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363
“ Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και
ώρα 6:00”. Σύμφωνα με αυτή, παρατάθηκαν έως τις 14
Δεκεμβρίου 2020 τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα
περιορισμού κυκλοφορίας που είχαν επιβληθεί από τις 6
Νοεμβρίου 2020 στο σύνολο της Επικράτειας, για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Δείτε
αναλυτικά το ΦΕΚ 5350/Β/5-12-2020.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά το
μήνα Δεκέμβριο
Διευκρινίσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα κατά το μήνα Δεκέμβριο παρέχει Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) την οποία υπογράφουν ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης. Δείτε το
κείμενο της ΚΥΑ.

Έγκριση αύξησης
Αναπτυξιακό

των

κονδυλίων

για

τον

Δελτίο Τύπου (04.12.2020) : Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος
Σκυλακάκης, ενέκριναν την αύξηση των κονδυλίων για
την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων των καθεστώτων
ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 για το
έτος 2020. Τα κονδύλια για το έτος 2020 αυξάνονται:
– Για την φορολογική απαλλαγή, από πεντακόσια
ενενήντα εκατομμύρια (590.000.000) ευρώ σε εξακόσια
τριάντα εκατομμύρια (630.000.000) ευρώ.
– Για την επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής
μίσθωσης
και
επιδότηση
του
κόστους
της
δημιουργούμενης απασχόλησης από πεντακόσια εξήντα
εκατομμύρια (560.000.000) ευρώ σε οκτακόσια δέκα
εκατομμύρια (810.000.000) ευρώ.
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των
καθεστώτων του νόμου 4399/2016 επιμερίζεται ως εξής :
α. Για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»,
τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) ευρώ.
β. Για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών
και Μικρών Επιχειρήσεων», είκοσι εκατομμύρια
(20.000.000) ευρώ.
γ. Για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού
Εξοπλισμού»,
εκατόν
πενήντα
εκατομμύρια
(150.000.000) ευρώ.
δ. Για το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»,
εκατόν πενήντα εκατομμύρια(150.000.000) ευρώ.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των
καθεστώτων του νόμου 4399/2016 επιμερίζεται ως εξής:
α. Για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»,
διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) ευρώ.
β. Για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών
και Μικρών Επιχειρήσεων» ,εξακόσια εκατομμύρια
(600.000.000) ευρώ.
Ενισχύουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, δίνοντας
ώθηση στην ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.

Παράταση της προθεσμίας
κυκλοφορίας του 2021

καταβολής

τελών

Δελτίο Τύπου (07.12.2020) : Με απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου,
θα παραταθεί η προθεσμία για την καταβολή των τελών
κυκλοφορίας του 2021, καθώς και για τη θέση των
οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως τις 26 Φεβρουαρίου
2021. Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του ο κ.
Βεσυρόπουλος, «η Κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη και
συναίσθηση των δυσκολιών, αλλά και των ιδιαίτερων
συνθηκών, που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Η
παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι
επιβεβλημένη, για να διευκολύνει τους πολίτες και να δοθεί
η δυνατότητα σε όλους να εκπληρώσουν αυτή την
υποχρέωση». Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν
θα υπάρξει νέα παράταση και η εξόφληση των τελών
κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τις 26/02/2021.
Παρατάσεις
ακινήτων

προθεσμιών

δηλώσεων

εκμισθωτών

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή,
παρατείνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία:
●για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή
τροποποιητικών, για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και
την 12η Ιουνίου 2020. Η παράταση αυτή καταλαμβάνει και
τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για
τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης
Πληροφοριακών
Στοιχείων
Μίσθωσης
Ακίνητης
Περιουσίας».
●για την υποβολή δήλωσης λύσης της μίσθωσης, σε
περίπτωση που αυτή έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου
2020. Υπενθυμίζεται ότι αν δε δηλωθεί η λύση μέχρι την ως
άνω προθεσμία, η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι
είναι σε ισχύ.
Επίσης, με την ίδια απόφαση παρατείνεται μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης
Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μηνών Μαρτίου έως και
Αυγούστου 2020, για τους εκμισθωτές που λαμβάνουν
ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για διόρθωση
λαθών ή παραλείψεων. Δείτε την απόφαση όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Συνεργασία
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων με τη Google Ελλάδος, για την ενίσχυση
των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
Η Google Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοίνωσε πρόγραμμα
ψηφιακής ενδυνάμωσης για τις επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου. Η πρωτοβουλία αυτή της Google περιλαμβάνει
δωρεάν ομαδικά διαδικτυακά σεμινάρια, αλλά και κατ' ιδίαν
διαδικτυακή συμβουλευτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες
της κάθε επιχείρησης και έρχεται να λειτουργήσει
συμπληρωματικά προς την ανοιχτή δράση ( ΕΠΑνΕΚ –
ΕΣΠΑ 2014-2020 – Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (antagonistikotita.gr)
μέσω της οποίας επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης,
παροχής υπηρεσιών κ.α. μπορούν να επενδύσουν στον
ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους. Επίσης προαναγγέλθηκε
από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Γιάννη
Τσακίρη νέα δράση του ΕΣΠΑ που θα αφορά
αποκλειστικά στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στην
ψηφιακή τους ανάπτυξη. Για εγγραφή και περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το δωρεάν πρόγραμμα ομαδικών
εκπαιδεύσεων και κατ' ιδίαν συνεδριών από την Google
Ελλάδος μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-el/f2f .
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων .

Δελτίο Τύπου (07/12/2020): Δήλωση του Υπουργού Εργασίας
Γ. Βρούτση για τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του επιδόματος
ασθενείας
Γ. Βρούτσης: Ανακούφιση για χιλιάδες εργαζομένους καθώς για
πρώτη φορά θα λαμβάνουν χωρίς ταλαιπωρία, κατόπιν
ηλεκτρονικής αίτησης, το επίδομα ασθένειας-ατυχήματος από το eΕΦΚΑ. Την ηλεκτρονική χορήγηση του επιδόματος ασθένειαςατυχήματος αποφάσισαν μετά από στενή συνεργασία, ο Υπουργός
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο
Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Συγκεκριμένα, δημιουργείται
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(www.gov.gr ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των
επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος και πλέον καθίσταται δυνατή η
ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για την λήψη
του επιδόματος. Αναλυτικότερα, καταργείται η αυτοπρόσωπη
παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων στις υπηρεσίες
του e-ΕΦΚΑ και αυτοματοποιείται όλη η διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης και για τα τρία μέρη που εμπλέκονται στη
χορήγηση του επιδόματος: Ασφαλισμένο, εργοδότη και e-ΕΦΚΑ.
Πλέον, ο θεράπων ιατρός θα στέλνει ηλεκτρονικά την βεβαίωση
ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας του ασφαλισμένου στο
σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Ο
ασφαλισμένος θα μπαίνει στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική
υπηρεσία και θα υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση για την
χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας. Την ίδια στιγμή θα
ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας και ο εργοδότης
του ασφαλισμένου προκειμένου να εισέλθει σε αυτή και να
βεβαιώσει τα στοιχεία και τη περίοδο αποχής του ασφαλισμένου
από την εργασία του. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται
από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ καθώς αυτό θα
δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα όλων των στοιχείων μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς την παρουσία του
ασφαλισμένου στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ακολούθως θα εκδίδεται η
εγκριτική απόφαση της ηλεκτρονικής αίτησης και θα
πραγματοποιείται η καταβολή των επιδομάτων ασθένειαςατυχήματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αιτούντων. Με
την νέα ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται ακόμα ένα καθοριστικό βήμα
για την γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών,
ειδικότερα αυτή την εποχή των περιοριστικών μέτρων στις
μετακινήσεις των εργαζομένων και των ασφαλισμένων. Καταργείται
η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες και
εξαλείφεται η πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία ενώ
διεκπεραιώνονται
αιτήματα
πληρωμών
των
επιδομάτων
γρηγορότερα στους δικαιούχους. Τέλος, απελευθερώνονται
χιλιάδες ανθρωποώρες και αφαιρείται ένα τεράστιο διοικητικό
βάρος για τις υπηρεσίες.

Διαδικασία και τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2020
Τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2020 καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση και του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη. Σύμφωνα με την
απόφαση, σε δόσεις θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους
εργαζόμενους που έχουν μπει σε αναστολή, στον μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ή έχουν υποβάλλει μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις το
διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου 2020. Επισυνάπτεται ολόκληρη η
ΚΥΑ.

ΟΔΗΓΟΣ για την ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Σχεδιάζει η εταιρεία σας να εξάγει εμπορεύματα εκτός της ΕΕ; Η
παρούσα ενότητα σας βοηθά να κατανοήσετε αν η εταιρεία σας είναι
έτοιμη για εξαγωγή και περιγράφει τα διάφορα στάδια της
διαδικασίας εξαγωγής. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/odigos-giatin-exagogi-emporeymaton .

'Call for Comments' επί του Σχεδίου του νέου Νόμου περί
Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας
Η Επιτροπή Διαιτησίας ICC Ελλάς της Εθνικής Ελληνικής
Επιτροπής - Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ( Κάνιγγος 27,
10682 Αθήνα, T. 2103810879 | F. 2103831189, E-mail
iccgr@otenet.gr | Website www.iccwbo.gr ) με έγγραφό της προς
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μας γνωστοποίησε μια
επικείμενη, σημαντικότατη εξέλιξη στον τομέα επίλυσης των
διεθνών εμπορικών διαφορών στην Ελλάδα με ευρύτερο αντίκτυπο
στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων στη χώρα μας:
Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 κατατέθηκε στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης Σχέδιο Νόμου για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία.
Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, η διεθνής εμπορική διαιτησία
αποτελεί τον κύριο τρόπο επίλυσης των διαφορών που
προκύπτουν στο πλαίσιο των διεθνών επενδύσεων και διεθνών
συναλλαγών. Είναι επομένως απαραίτητο να διαθέτει η χώρα μας
στο οπλοστάσιό της έναν σύγχρονο νόμο για τη διεθνή εμπορική
διαιτησία, ο οποίος θα συμβάλει στην προσέλκυση διεθνών
επενδύσεων. Ο υφιστάμενος νόμος 2735/1999 είναι πλέον από
πολλές απόψεις ξεπερασμένος από τη διεθνή πρακτική, και ο
εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας είναι αναγκαίος. Η
ψήφιση του νέου νόμου που θα αντικαθιστά τον παλαιό και θα
συνάδει με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, αναμένεται να λάβει
χώρα εντός του 2021. Δοθέντος του ότι οι χρήστες της διεθνούς
διαιτησίας, αλλά και οι τελικοί αποδέκτες των αλλαγών που εισάγει
ο νέος νόμος, είναι ιδιώτες και ως επί το πλείστον μέλη μας ,
στοχεύουν όχι μόνο στη γνώση μας επί του νέου Νόμου, αλλά ένα
βήμα πριν, στη συμμετοχή σας στη διαμόρφωσή του. Το ICC
Ελλάς, η βασική θεσμική εκπροσώπηση στην Ελλάδα της διεθνούς
εμπορικής διαιτησίας - εντός των κόλπων του οποίου ξεκίνησε και
η ιδέα αναμόρφωσης του Νόμου περί διεθνούς διαιτησίας προχωράει άμεσα σε διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου, τα
αποτελέσματα της οποίας θα γνωρίσει άμεσα στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στην οριστικοποίηση
του σχεδίου προ της υποβολής του για ψήφιση. Προς το σκοπό
αυτό, μας καλούν να γνωστοποιήσουμε στα μέλη του ΒΕΘ , το
Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση (τα οποία
επισυνάπτονται) με την έκκληση για σχολιασμό τους (“call for
comments”) εντός του ερχόμενου μήνα και την αποστολή των
σχετικών σχολίων στην Επιτροπή Διαιτησίας του ICC Hellas (στην
ηλεκτρονική διεύθυνση iccgr@otenet.gr) . Δείτε εδώ το Σχέδιο
Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση.

72.000 δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 400 ευρώ
έχουν υποβάλλει ΙΒΑΝ - 70.000 πληρωμές την πρώτη
εβδομάδα λειτουργίας της πλατφόρμας του ΟΑΕΔ
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ ( 04/12/2020 ) :
Μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, περισσότεροι από 72.000 (55%) από τους
συνολικά 130.000 δικαιούχους έχουν επιβεβαιώσει ή
καταχωρίσει τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για
την καταβολή της νέας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 400
ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους, στο πλαίσιο των
κυβερνητικών μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική
στήριξη των ανέργων. Ο ΟΑΕΔ έχει ήδη καταβάλει τα 400
ευρώ σε 63.000 τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων και
σήμερα θα καταβληθεί η ενίσχυση σε περίπου 7.000
επιπλέον δικαιούχους. Συνολικά, έως το τέλος της
εβδομάδας θα έχουν καταβληθεί τα 400 ευρώ σε 70.000
(97%), από τους 72.000 δικαιούχους με καταχωρισμένο
ΙΒΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μη
επιδοτούμενοι άνεργοι που απέκτησαν την ιδιότητα του
μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασαν 12 μήνες
συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το διάστημα από 1
Μαρτίου έως και 25 Νοεμβρίου 2020, παρέμειναν
εγγεγραμμένοι άνεργοι έως και τις 25 Νοεμβρίου και δεν
έλαβαν την προηγούμενη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 400
ευρώ. Μέχρι την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59, οι
δικαιούχοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ή να καταχωρίσουν
τα στοιχεία ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού
(IBAN), στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι μέσω
gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή ΟΑΕΔ
στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-semakrokhronia-anergous .Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:
gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Έκτακτη
οικονομική
ενίσχυση
σε
μακροχρόνια
ανέργους
.Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων
πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή
των 400 ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Η οικονομική ενίσχυση είναι
αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για φωτιστικά οροφής / κρεμαστά για λαμπτήρες LED Tube T8 και T5 καθώς και
τύπου E27 και Ε14
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για «Φωτιστικά οροφής / κρεμαστά
για λαμπτήρες LED Tube T8 και T5 καθώς και τύπου E27 και Ε14» για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου.
Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές και διενεργεί δημόσια
διαβούλευση για την υποβολή σχολίων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής
ανταγωνισμός.
Γνωστοποιείται ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
www.promitheus.gov.gr στο Πεδίο Διαβουλεύσεις βρίσκονται αναρτημένες οι Τεχνικές Προδιαγραφές με Μοναδικό
Κωδικό
Διαβούλευσης:
1. Φωτιστικό οροφής τύπου σκαφάκι T8
2. Φωτιστικό οροφής τύπου σκαφάκι T5
3. Φωτιστικό οροφής 4 T8
4. Φωτιστικό οροφής στεγανό T8
5. Φωτιστικό ψευδοροφής – χωνευτό T8
6. Γραμμικό φωτιστικό T8
7. Φωτιστικό οροφής – πλαφονιέρα E27 / Ε14
8. Φωτιστικό τύπου καμπάνα E27

20DIAB000014455
20DIAB000014456
20DIAB000014457
20DIAB000014458
20DIAB000014459
20DIAB000014460
20DIAB000014461
20DIAB000014462

Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών είναι δυνατή από 07/12/2020 έως 22/12/2020 στο ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr , πεδίο «Διαβουλεύσεις»).
Περισσότερες Πληροφορίες: Μωυσίδης Ιάκωβος, Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών Μεταφορικών Μέσων, Μηχανολογικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Αγαθά Β), Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Συμβάσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τηλ. 2131514326.

Καθορισμός ανώτατων τιμών τεστ ανίχνευσης του
κορωνοϊού SARS-CoV-2

Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας: Ο ρόλος της
επαγγελματικής συμβουλευτικής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5387Β/07.12.2020 η απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 130022
«Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου
ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID19». Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι ανώτατες τιμές
για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Δείτε την
απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
απέστειλε στο ΒΕΘ
κείμενο πληροφόρησης της ενότητας
«Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο "Ηθική παρενόχληση στο χώρο
εργασίας: Ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής", το
περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται, στους τρόπους έκφρασης
και στους παράγοντες εκδήλωσης του φαινομένου. Επιπρόσθετα,
γίνεται αναφορά στα στάδια και στις κατηγορίες του, και
ολοκληρώνεται με προτάσεις που έχουν ως στόχο την πρόληψη
και αντιμετώπιση του φαινομένου, και οι οποίες θα αποτελέσουν
σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, για τον εργοδότη/
διευθυντή αλλά και για τον εργαζόμενο.

Αναδρομικά Συνταξιούχων ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
απέστειλε στο
ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά
Θέματα» με τίτλο «Αναδρομικά Συνταξιούχων" στο οποίο
παρουσιάζονται συνοπτικά το περιεχόμενο των αποφάσεων
του ΣτΕ σχετικά με τις περικοπές που επήλθαν στις
συντάξεις και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών που
αποφασίσθηκε να επιστραφούν.
Νέα υπηρεσία «ψηφιακών ραντεβού» για ανέργους και
επιχειρήσεις μέσω της πλατφόρμας myOAEDlive
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ ( 09/12/2020 ) :
Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση,
ξεκίνησε από την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, η νέα υπηρεσία
«ψηφιακών
ραντεβού»
μέσω
της
πλατφόρμας
προγραμματισμού και υλοποίησης ραντεβού myOAEDlive
που ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων. Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία
του Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη και του
Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου. Για πρώτη φορά,
σε πιλοτική βάση, άνεργοι και επιχειρήσεις θα μπορούν να
προγραμματίζουν ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα
για υπηρεσίες συμβουλευτικής από τους εξειδικευμένους
εργασιακούς συμβούλους ανέργων και εργοδοτών
αντίστοιχα
μέσω
τηλεδιάσκεψης
(βιντεοκλήσης),
αποφεύγοντας την προσέλευση σε ένα από τα 118 Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
Η υπηρεσία είναι
διαθέσιμη
στη
διεύθυνση
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/exapostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-metelediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikoudunamikou-oaed . Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr →
Πολίτης και καθημερινότητα → Εξ αποστάσεως
εξυπηρέτηση πολιτών → Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη
από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ). Η διαδικασία ορισμού ραντεβού είναι αποκλειστικά
ηλεκτρονική και γίνεται με χρήση κωδικών του TAXISnet.
Κατά τη διαδικασία κράτησης, ο αιτών προσθέτει τα στοιχεία
του πολίτη που θα συμμετέχει στο ραντεβού, τα οποία θα
ταυτοποιούνται κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Η
πρόσβαση στο ραντεβού δεν απαιτεί αυξημένες ψηφιακές
δεξιότητες καθώς γίνεται απευθείας μέσω συνδέσμου (link)
που
αποστέλλεται
στη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) του αιτούντα. Στην περίοδο πρώτης
εφαρμογής, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της νέας
πλατφόρμας θα αφορούν αποκλειστικά σε ατομικές
συμβουλευτικές συνεδρίες, ενώ υπάρχει σχέδιο σταδιακής
ένταξης των κυριότερων υπηρεσιών του Οργανισμού. Στο
άμεσο μέλλον θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα
συνδρομής διερμηνέα στην τηλεδιάσκεψη σε γλώσσες
μεγάλης ζήτησης. Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
είτε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης https://www.gov.gr/ με
τη χρήση κωδικών TAXISnet, είτε μέσω των e-Υπηρεσιών
ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/e-yperesies .

Blue Economy Window – Ανοιχτή Πρόσκληση για την
υποστήριξη των ΜμΕ Γαλάζιας Οικονομίας
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έγγραφό
του μας γνωρίζει την Πρόσκληση «Blue Economy Window» του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την
υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜμΕ) στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, με
δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 70% του έργου.
Σημειώνεται ότι προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ως τις
16/02/2021. Για περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1278

ΑΑΔΕ – Ενημερότητα σε προγενέστερο χρόνο
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Δελτίο Τύπου ( 8/12/2020)
Μια σημαντική και καινοτόμο απόφαση, που διορθώνει μια
στρέβλωση του παρελθόντος, υπέγραψε ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσίλης. Η
απόφαση προβλέπει ότι, ειδικά για τη συμμετοχή σε δημόσιους
διαγωνισμούς, είναι δυνατόν μια επιχείρηση να ζητά ενημερότητα
για συγκεκριμένη ημερομηνία σε προγενέστερο χρόνο μέχρι τρεις
μήνες από την υποβολή της αίτησης. Προϋπόθεση είναι η
επιχείρηση, που τη ζητά, να είναι ενήμερη και κατά το χρόνο της
υποβολής της αίτησης αυτής.
Πώς χορηγείται : Η ενημερότητα χορηγείται από τη ΔΟΥ , μετά
από σχετικό αίτημα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικά
ή με email. Κοινοποιείται στη θυρίδα της επιχείρησης στο
myTAXISnet και επέχει θέση πρωτοτύπου. Η εγκυρότητα
ελέγχεται
στον
διαδικτυακό
τόπο
της
ΑΑΔΕ
(https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita-apodeiktikoyenimerotitas ). Η απόφαση ισχύει από τις 11 Ιανουαρίου του
2021.
Τι συμβαίνει σήμερα: Η ενημέρωση χορηγείται μόνο για την
ημέρα υποβολής της αίτησης, με ισχύ για το μέλλον. Αυτό
δημιουργεί προβλήματα στην πράξη, όταν – για λόγους ανωτέρας
βίας – δεν ήταν εφικτό να ζητηθεί αλλά ούτε και να χορηγηθεί
ενημερότητα για τη συγκεκριμένη ημέρα, που χρειάζεται για τη
συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Τα προβλήματα επιτάθηκαν με
την πανδημία, με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις να έχουν
αδυναμία συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
Τι αλλάζει: Πλέον, οι επιχειρήσεις δεν θα χάνουν το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαγωνισμούς για το λόγο αυτό, ενώ ταυτόχρονα
διασφαλίζεται και το δημόσιο συμφέρον, καθώς, για να χορηγηθεί
η ενημερότητα αυτή, η επιχείρηση, εκτός από την ημέρα για την
οποία ζητά αποδεικτικό ενημερότητας ( σε προγενέστερο χρόνο
και μέχρι 3 μήνες), πρέπει επίσης να είναι ενήμερη και κατά την
ημέρα που υποβάλλει την αίτηση, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες
ενημερότητες. Πρωτότυπες όλες οι ενημερότητες: Να σημειωθεί
ότι στην ίδια απόφαση προβλέπεται ρητά ότι όλες οι
ενημερότητες, που κοινοποιούνται στη θυρίδα του πολίτη στο
myTAXΙSnet, επέχουν θέση πρωτοτύπου. Λύνεται έτσι ένα
σημαντικό πρόβλημα άρνησης παραλαβής των αντιγράφων των
ενημεροτήτων, παρά το γεγονός ότι έφεραν ψηφιακή υπογραφή.

ΣΒΕ - Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 28
Δεκεμβρίου 2020 για συμμετοχή εργαζομένων σε
πρόγραμμα κατάρτισης

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 100
εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό μέσω συνεργασίας
ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ανακοινώσε την
παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή εργαζομένων
σε πρόγραμμα κατάρτισης έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020.
Συγκεκριμένα, καλεί να υποβάλουν αίτηση για τη
συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης και
πιστοποίησης, εργαζόμενους σε επιχειρήσεις όλων των
κλάδων της παραγωγής, που:
Α) κατοικούν στους Δήμους: Αμπελοκήπων-Μενεμένης,
Θεσσαλονίκης,
Καλαμαριάς,
Κορδελιού-Ευόσμου,
Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, και στις Δημοτικές
ενότητες: Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και,
Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα και
Β) εργάζονται σε επιχειρήσεις με διεύθυνση απασχόλησης
στους Δήμους: Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Θεσσαλονίκης,
Καλαμαριάς,
Κορδελιού-Ευόσμου,
Νεάπολης-Συκεών,
Παύλου Μελά, και στις Δημοτικές ενότητες: Πυλαίας του
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και, Καλοχωρίου του Δήμου
Δέλτα,
Αναλυτικές πληροφορίες και οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
αποκλειστικά
μέσω
της
ακόλουθης
ιστοσελίδας: http://www.reskillthessaloniki.gr/
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 28
Δεκεμβρίου 2020. Υπεύθυνη Πληροφόρησης: Μίνα
Ντινάκη, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, Πλ. Μοριχόβου
1, 54625 Θεσσαλονίκη, Tηλ: 2310 539817, εσ.113, Fax:
2310 541933, Email: dinaki@sbe.org.gr .

Στο πλαίσιο των νέων δράσεων του Οργανισμού για τη συνεχή
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ξεκινούν
αύριο οι αιτήσεις για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 100
εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό, μέσω συνεργασίας με το
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).
Το πιλοτικό πρόγραμμα
απευθύνεται σε εποχικά εργαζόμενους 18-49 ετών στον τουρισμό,
που είτε λαμβάνουν ή έλαβαν τακτική επιδότηση από τον
Σεπτέμβριο 2019 έως τον Μάρτιο 2020 και πληρούν τα κριτήρια
επιλογής της Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία είναι αναρτημένη
στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr
. Η υποβολή
αιτήσεων γίνεται μέχρι την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου
www.gov.gr
στη
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakesdexiotetes/katartisi-oaed-opa . Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:
gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Πιλοτικό
πρόγραμμα κατάρτισης εποχικά απασχολούμενων στον τουριστικό
κλάδο σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΟΠΑ). Μέσω του πιλοτικού προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα από τα
παρακάτω μαθήματα ΟΠΑ e-Learning:
• Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa), διάρκειας
30 ωρών: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης της χρήσης των ψηφιακών μέσων,
που αποτελούν ήδη αναπόσπαστο μέρος του μάρκετινγκ κάθε
επιχείρησης. Προσφέρει την απαραίτητη γνώση για την κατανόηση
της λειτουργίας των ψηφιακών μέσων και της αξιοποίησής τους στο
πλαίσιο μιας στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.
• Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών,
διάρκειας 25 ωρών:
Το πρόγραμμα παρέχει στους
εκπαιδευόμενους το βασικό γνωστικό υπόβαθρο για την επιτυχή
διαχείριση της μικρομεσαίας και οικογενειακής επιχείρησης και οι
κύριες ερωτήσεις με τις οποίες ασχολείται είναι: α) Πώς μπορώ να
αξιολογήσω την υγεία/ βιωσιμότητα της επιχείρησής μου; β) Πώς
την αξιολογούν άλλοι; γ) Πώς να οργανώσω τη δουλειά για να
επιτύχω μέγιστα αποτελέσματα στην επιχείρησή μου; δ) Να κάνω
franchise; ε) Ποια νομική μορφή συμφέρει καλύτερα για τη
δραστηριότητά μας; στ) Πως διαφοροποιείται η διοίκηση της
οικογενειακής επιχείρησης και τι θα πρέπει να προσέξω;
• Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel, διάρκειας 35 ωρών:
Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να προσφέρει στους
συμμετέχοντες τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επίλυση
προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα τη στρατηγική επίλυσής τους,
καθώς και την απαιτούμενη δεξιοτεχνία κατά τη λύση τους.
Αντιμετωπίζει το πρόβλημα και όχι τις παρενέργειές του, ακολουθεί
μεθοδευμένες αντιμετωπίσεις κατά τις λύσεις και εφαρμόζει
διαδικασίες της επιχειρηματικής πληροφορικής χρησιμοποιώντας
για όλα αυτά το εργαλείο MS Excel.
• Διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της προσωπικής εικόνας
στο πλαίσιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός ατόμου
PERSONAL BRANDING, διάρκειας 36 ωρών: Το πρόγραμμα
παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του personal branding,
στηριζόμενο στις Αρχές και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και
χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών.
Κύριος στόχος είναι να δώσει στον σύγχρονο επαγγελματία τα
εφόδια που θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει και να
επικοινωνήσει αποτελεσματικά το ξεχωριστό επαγγελματικό του
προφίλ, να αφουγκράζεται και να προσαρμόζεται εγκαίρως στις
μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος παραμένοντας πάντα
επίκαιρος και σε ζήτηση. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη
μέθοδο ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, με εκπαιδευτική
και τεχνική υποστήριξη , που θα συμβάλλει καθοριστικά στην
ποιότητα
των
προσφερόμενων
υπηρεσιών
προς
τους
καταρτιζόμενους και στην επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το
πρόγραμμα
χορηγείται
Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από
Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται
αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες
που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία
εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

62% των δικαιούχων της ενίσχυσης μακροχρόνια
ανέργων έχουν υποβάλλει ΙΒΑΝ. Λήγει η προθεσμία
υποβολής την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ (11/12/2020): Μέσα στις δύο πρώτες
εβδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
80.000 (62%) από τους συνολικά 130.000 δικαιούχους
έχουν επιβεβαιώσει ή καταχωρίσει τα στοιχεία τραπεζικού
λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της νέας έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε μακροχρόνια
ανέργους, στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για την
άμεση στήριξη των ανέργων. Ο ΟΑΕΔ έχει ήδη καταβάλει
τα 400 ευρώ σε 70.000 τραπεζικούς λογαριασμούς
δικαιούχων και σήμερα θα καταβληθεί η ενίσχυση σε
περίπου 7.500 επιπλέον δικαιούχους. Συνολικά, έως το
τέλος της εβδομάδας θα έχουν καταβληθεί τα 400 ευρώ σε
77.500 (97%), από τους 80.000 δικαιούχους με
καταχωρισμένο ΙΒΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι
εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι που απέκτησαν
την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασαν
12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το
διάστημα από 1 Μαρτίου έως και 25 Νοέμβριου 2020,
παρέμειναν εγγεγραμμένοι άνεργοι έως και τις 25
Νοεμβρίου και δεν έλαβαν την προηγούμενη εφάπαξ
οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ. Μέχρι την Πέμπτη 17
Δεκεμβρίου και ώρα 23:59, οι δικαιούχοι θα πρέπει να
επιβεβαιώσουν ή να καταχωρίσουν τα στοιχεία ατομικού ή
κοινού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είναι
δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι μέσω gov.gr, με τους κωδικούς
πρόσβασης TAXISnet ή ΟΑΕΔ στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-semakrokhronia-anergous . Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:
gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Έκτακτη
οικονομική
ενίσχυση
σε
μακροχρόνια
ανέργους
.Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι λογαριασμοί των
δικαιούχων πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά
την καταβολή των 400 ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Η οικονομική
ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα.

Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα:
Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη\Περιβαλλοντική Μη Χρηματοοικονομική Λογιστική
– Εναρμόνιση με το Νόμο 4403/2016 | Κέντρο
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΔΠΘ
Στη χώρα μας σήμερα, μια σειρά νέων νομοθεσιών έχουν
θεσπιστεί (λ.χ. Ν. 4403/2016, Ν. 4548/2018, Ν 4706/2020 και
διάφορες σχετικές εγκύκλιοι) σχετικά με ζητήματα που
αφορούν την υποχρεωτική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και
κοινωνικών πληροφοριών (μη χρηματοοικονομικών) στις
επίσημες λογιστικές εκθέσεις (λ.χ. στο προσάρτημα του
ισολογισμού, στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου). Αυτές οι νέες νομοθεσίες αναδύουν μια σειρά
από νέες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ανάγκες. Για την
κάλυψη αυτών των αναγκών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης διαμόρφωσε το ακόλουθο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για να βοηθήσει μια σειρά από επαγγελματικές
ομάδες που εμπλέκονται με αυτές τις πληροφορίες:
Πρόγραμμα Κατάρτισης από 01.02.2021 έως 01.04.2021
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Περιβαλλοντική Μη
χρηματοοικονομική λογιστική (Εναρμόνιση με το Ν.
4403/2016).» Απευθύνεται σε :
-Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Σχολών,
Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών,
Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
-Επαγγελματίες
Οικονομολόγους,
Λογιστές,
Περιβαλλοντολόγους, Νομικούς
-Απόφοιτους Λυκείου
Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών : από 27.11.2020 έως
17.01.2021 . Εξ Αποστάσεως -200 ωρών- 15 ECTS
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ιωάννη
Νικολάου και την Μιχαέλα Ζαφειροπούλου, τηλεφωνικώς από
9:00 έως 15:00 και από τις 18:00 έως 21:00 καθημερινά στα
τηλέφωνα στο 2541107039, 6972136319 και 6936918148, ή με
email στα inikol@env.duth.gr και mihzaf@gmail.com .

Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις αγροτικές περιοχές με
ορίζοντα το 2040 – Υποστηρικτικό υλικό για διεξαγωγή
εργαστηρίων
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μας
ενημερώνει ότι : Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που
διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση ενός
Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές,
δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ENRD) υποστηρικτικό πακέτο για τη διοργάνωση
τοπικών εργαστηρίων/συζητήσεων, το οποίο τίθεται στη
διάθεση των αγροτικών κοινοτήτων, των κατοίκων, φορέων
και ομάδων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο. Στα
εργαστήρια αυτά τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν με
πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων, στόχος είναι οι κάτοικοι
της υπαίθρου να συζητήσουν για το πώς θα ήθελαν να είναι η
περιοχή τους, πώς ενδέχεται να αλλάξει κατά τα επόμενα 20
χρόνια, τι εξελίξεις που θα ήθελαν να δουν και ποιες είναι οι
απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η περιοχή τους να γίνει ο
τόπος που ονειρεύονται. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων
θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης EC-RURAL-VISIONWELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa.eu .
•
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά το
υποστηρικτικό
υλικό
στην
ελληνική
γλώσσα
(https://ead.gr/wpcontent/uploads/2020/12/CONSULTATION-PACKAGE-EL1.7z ).
•
Δείτε
περισσότερες
πληροφορίες
για
το
Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές
(https://ead.gr/orama-agrotikes-perioxes-2040/ ).
Για διευκρινίσεις/ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020, e-mail: ead@mou.gr, τηλέφωνα: 210 5275142,
210 5275027, 210 5275229 .

Μεγάλη ανταπόκριση στη νέα υπηρεσία myOAEDlive- Μέσα σε 48 ώρες προγραμματίστηκαν 260 «ψηφιακά ραντεβού» για
το Δεκέμβριο
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ (11/12/2020):
Τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας της νέας πλατφόρμας myOAEDlive προγραμματίστηκαν 260 «ψηφιακά ραντεβού» για υπηρεσίες
συμβουλευτικής από τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους ανέργων και εργοδοτών του ΟΑΕΔ, εντός Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα, έχουν ήδη προγραμματιστεί 239 ραντεβού για συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους, 3 εκ των οποίων με
χρήση διερμηνείας, και 21 ραντεβού για συμβουλευτική προς επιχειρήσεις. Επιπλέον, έχουν ήδη προγραμματιστεί 5 ραντεβού για τον
Ιανουάριο. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseosexuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed.
Γ.Βρούτσης: Ολοκληρώνουμε με επιτυχία το σύνολο των πληρωμών ύψους 440 εκ. ευρώ σε αναστολές συμβάσεων
Νοεμβρίου για 674.871 εργαζομένους
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ.Τ. (10/12/2020) :
Από το βράδυ της Παρασκευής 11/12/2020 θα πιστώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή το
μήνα Νοέμβριο.
Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 251,668 εκ. ευρώ και αφορά 445.365 δικαιούχους. Με την καταβολή αυτή
ολοκληρώνονται οι πληρωμές μηνός Νοεμβρίου των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή λόγω κλεισίματος των επιχειρήσεων με
εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και των πληττόμενων.
Το συνολικό ποσό για τις αναστολές Νοεμβρίου ανέρχεται σε 439,975 εκ. ευρώ και αφορά 674.871 εργαζόμενους.
Αξίζει να σημειωθεί πως με τις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνονται και 14.736 περιπτώσεις υποβολών, που αφορούν ορθές
επαναλήψεις δηλώσεων εργοδοτών (επανυποβολές δηλώσεων, διορθώσεις και συμπληρωματικές δηλώσεις).
Επίσης, 23.866 εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν την απαιτούμενη δήλωση εργαζομένου αποδοχής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία
και καλούνται να προβούν - όσοι φυσικά δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού - σε υποβολή δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο
παραμένει ανοικτό για να δέχεται δηλώσεις ώστε να συμπεριληφθούν σε επόμενες πληρωμές.
Τέλος, επανεξετάζεται το καθεστώς 9.602 εργαζομένων που εμφανίζονται στο σύστημα με πολλαπλή πλήρη απασχόληση,
προκειμένου να ελεγχθεί εάν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης.
Κλείνοντας οφείλω να ευχαριστήσω το στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Εργασίας και του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ που όλο αυτό το
διάστημα κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καλυφθεί με συνέπεια και ταχύτητα κάθε εργαζόμενος και επιχείρηση. Επίσης,
να ευχαριστήσω το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μαζί με τους χιλιάδες οικονομολόγους-λογιστές για την πολύτιμη συνεργασία
και τη συμβολή τους σε αυτή την εθνική προσπάθεια.
Η κυβέρνησή μας αποδεικνύει συνεχώς, την αποτελεσματική και υπεύθυνη διαχείριση της κρίσης για την προστασία των ανέργων,
των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο το καινοτόμο
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έχει καταβάλει πληρωμές ποσών ύψους 2.520.005.028,88 ευρώ σε 3.429.710 δικαιούχους
εργαζομένους και σε 185.605 επιχειρήσεις.

Ψηφιακή εκδήλωση με θέμα: «ΣΕΒΕ Tax Export Summit»
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) διοργανώνει στις 14 Δεκεμβρίου
2020, ώρα 16:00 ψηφιακή εκδήλωση με θέμα: ΣΕΒΕ «Tax Export
Summit» με αντικείμενο την φορολογική αντιμετώπιση θεμάτων
εξαγωγικών επιχειρήσεων από τις φορολογικές και τελωνειακές
Αρχές. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο σύνδεσμο https://seveevents.liveon.tech/infokiosk .Εγγραφές πραγματοποιούνται στον
σύνδεσμο
https://seveevents.liveon.tech/panel/register?hash=b921945dcff5af54b803d49
9343d388e .Το link της πλατφόρμας για την σύνδεση και την
παρακολούθηση
του
συνεδρίου
είναι
το
https://seveevents.liveon.tech/ .Για περισσότερες τεχνικές οδηγίες δείτε εδώ .
Digital Economy Forum 2020 virtual edition στις 1416/12/2020
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ελλάδας - ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα Τηλ: 21
0924 9540-1 Fax : 21 0924 9542 , www.sepe.gr , Email:
info@sepe.gr ) διοργανώνει στις 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2020
το digital economy forum 2020 virtual edition. Στη νέα
πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID19, η τεχνολογία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα κατέχει
καίριο ρόλο και αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για την
κοινωνία και την οικονομία. Η στρατηγική κατεύθυνση για τη
μετάβαση
σε
μία
σύγχρονη
“ψηφιακή”
Ελλάδα
με
αποφασιστικότητα και σχέδιο, είναι κοινός στόχος όλων για την
επόμενη ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΠΕ διοργανώνει το digital
economy forum 2020 virtual edition. Την εναρκτήριο κεντρική
ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, κύριος
Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ από το βήμα του forum θα
απευθυνθεί και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
κύριος Αλέξης Τσίπρας. Το digital economy forum 2020 τελεί
Υπό την Αιγίδα της Α.E. της Προέδρου της Δημοκρατίας
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ενώ συμμετέχουν και φέτος
ομιλητές υψηλού κύρους και επιπέδου από την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Οι βασικές θεματικές ενότητες του forum αφορούν:
στις Πολιτικές αναφορικά με την αξιοποίηση των ψηφιακών
τεχνολογιών σε Ελλάδα και Ευρώπη, την οικονομία και τις
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, την επένδυση στην
Ελληνική Βιομηχανία Ψηφιακών Τεχνολογιών και την Καινοτομία,
την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, την Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση
καθώς και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε
παραγωγικούς κλάδους της Εθνικής οικονομίας.Περισσότερες
πληροφορίες:http://deforum.sepe.gr

The Partnership Summit : Partnerships for Lives, Livelihood
and Growth, 15 - 18 Δεκεμβρίου 2020
Το εμπορικό τμήμα της Ινδικής Πρεσβείας στην Αθήνα (email:
mkt.athens@mea.gov.in ,Τηλ: 210 7216227, Kleanthous Str. 3,
Athens 10674) μας ενημερώνει ότι: η σύνοδος κορυφής CII
Partnership διοργανώνεται από τις 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου
2020. Ο κ. Piyush Goyal, Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας,
Καταναλωτικών Υποθέσεων, Τροφίμων και Δημόσιας Διανομής
και Σιδηροδρόμων της Κυβέρνησης της Ινδίας, είναι ο πρόεδρος
της συνόδου κορυφής. Το θέμα της Διάσκεψης Κορυφής της
Εταιρικής Σχέσης φέτος είναι «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΖΩΕΣ,
ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Η Σύνοδος Κορυφής για το
2020 θα προσελκύσει προοπτικές κορυφαίων εμπειρογνωμόνων
σε σημαντικά πεδία, δηλαδή γεωπολιτικές και στρατηγικές
εξελίξεις, διεθνές εμπόριο και πολυμερισμός, οικονομία και
χρηματοδότηση, επενδύσεις, τεχνολογικές διακοπές, πτυχές
κοινωνικοπολιτισμικής και αειφορίας και συνεργασία στον τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης.
Η σύνοδος και παράλληλες
συνεδρίες για αυτά τα θέματα θα διεξαχθούν στην
προσαρμοσμένη ψηφιακή πλατφόρμα του CII για εικονικές
αλληλεπιδράσεις.
Η
ιστοσελίδα
της
συνόδου
είναι:
https://partnershipsummit.com/PS-2020.html .
Οι
εγγραφές
γίνονται
στον
σύνδεσμο:
https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=PARTNERSHP .

Επιμελητήριο Καβάλας «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή
Δεύτερης Ευκαιρίας»
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας προσκαλεί σε ενημερωτική
τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει με θέμα: «Ρύθμιση Οφειλών
και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» την Δευτέρα 14/12/2020
και ώρα 14:00-16:00, Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης
Κουρμούσης Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Ειδικός
Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου
Οικονομικών, κ. Φώτης Κουρμούσης και τα στελέχη της
ΕΓΔΙΧ, θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες και τις
καινοτομίες του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και
Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» και θα απαντήσουν σε
ερωτήσεις για τα ακόλουθα:
• Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε έως
240 δόσεις
• Τη διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών φυσικών
& νομικών προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας
• Την πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία
της 1ης κατοικίας
• Το ρόλο των επιστημονικών κλάδων
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμα
zoom
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/87016454962. Meeting ID: 870
1645 4962.
Ενημερωτική ημερίδα: "Η λοίμωξη covid-19 στους
χώρους εργασίας"
Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος
(ΕΕΙΕΠ) σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα: "Η
ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ", η
οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 15
Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 έως 15:00. Στην ημερίδα θα
αναλυθούν θέματα όπως η διαχείριση κρουσμάτων στο
χώρο εργασίας, η σημασία των προληπτικών μέτρων, ο
ρόλος των διαγνωστικών τεστ και άλλα πολύ επίκαιρα
αντικείμενα που απασχολούν όχι μόνο όσους ασχολούνται
με το σύστημα υγείας και ασφάλειας των εταιρειών αλλά και
κάθε εργοδότη και εργαζόμενο. Η επιστημονική κοινότητα
των Ειδικών Ιατρών Εργασίας όλο αυτό το διάστημα που
διανύουμε, αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής απειλής,
έχει αναδειχθεί στον απόλυτο σύμμαχο των επιχειρήσεων
που πρέπει να παραμείνουν ενεργές και των εργαζομένων
που πρέπει να παραμείνουν υγιείς. Η ΕΕΙΕΠ, επίσημος
θεσμικός επιστημονικός φορέας της ειδικότητας Ιατρικής
Εργασίας και Περιβάλλοντος στη χώρα μας, παρέχει τη
δυνατότητα της έγκυρης και τεκμηριωμένης ενημέρωσης,
ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της δύσκολης αυτής
εποχής.
Ενημερωθείτε, θέστε τα ερωτήματα σας και
αναζητήστε πρακτικές λύσεις από τους πλέον ειδικούς στη
διαχείριση της πανδημίας στους χώρους εργασίας. Για τη
συμμετοχή σας στην ημερίδα απαιτείται η δωρεάν εγγραφή
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://zoom.us/webinar/register/WN_jtbghBRRrmNQIa92V1eyQ.

Διαδικτυακή Εκδήλωση: Doing Business in Saudi
Arabia, 16 Δεκεμβρίου 2020
Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού
μετασχηματισμού των υπηρεσιών και εργαλείων της,
συνεχίζει την υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων να
προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν ελληνικά
προϊόντα υψηλής ποιότητας, με τo webinar «Doing Business
in Saudi Arabia– COVID 19 Challenges and Opportunities»
σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 15:00
(Ελλάδος). Οι εγγραφές γίνονται στον σύνδεσμο
https://register.gotowebinar.com/register/491438527888176
8719 . Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ .

Εκδηλώσεις ενημέρωσης επιχειρήσεων και φορέων για τις νέες
διαδικασίες στις θαλάσσιες και οδικές μεταφορές από και προς το
Η.Β, από την 1/1/2021
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μας γνωρίζει ότι φορείς της
Βρετανικής κυβέρνησης ανακοίνωσαν ότι το διάστημα στις 15 και 16
Δεκεμβρίου 2020, διοργανώνονται διαδικτυακά δύο εκδηλώσεις
ενημέρωσης επιχειρήσεων και φορέων για τις νέες διαδικασίες στις
θαλάσσιες και οδικές μεταφορές από και προς το Η.Β, από την 1/1/2021,
ανεξάρτητα από την επίτευξη ή μη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου . Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και
επιχειρήσεις μπορούν λάβουν περισσότερες πληροφορίες ή/και να
δηλώσουν συμμετοχή σύμφωνα με τις οδηγίες των ακόλουθων
συνδέσμων: https://www.eventbrite.co.uk/e/border-readiness-short-straitsand-uk-landbridge-event-registration-132241994365.
https://www.eventbrite.co.uk/e/border-readiness-direct-maritime-routesevent-registration-132245197947 . Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής
λήγει την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής εκάστης εκδήλωσης.
Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε μόλις, Ανακοίνωση
για τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης που θα λάβει η ΕΕ για την περίπτωση no
deal Brexit στο τέλος του χρόνου, η οποία αφορά κυρίως τις αεροπορικές
και χερσαίες μεταφορές καθώς και τις σιδηροδρομικές μέσω Μάγχης. Η
Ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στο link:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/com_831_1_en_act_pa
rt1_v2.pdf .

Delphi Economic Forum, 12-16 Μαΐου 2021
Η ετήσια συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμ των
Δελφών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12-16
Μαΐου 2021, θα φιλοξενήσει σημαντικούς ηγέτες από
όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα αναλύσουν τις πολιτικές
και οικονομικές προκλήσεις και τις συνέπειες της
πανδημίας και θα δώσουν απαντήσεις στο
περίπλοκο ερώτημα σχετικά με το πώς η κρίση είναι
πιθανό
να
αναδιαμορφώσει
ολόκληρη
την
παγκόσμια τάξη. Θα γίνει εμβάθυνση στα απαιτητικά
ζητήματα στην Ευρώπη, στις αυξανόμενες εντάσεις
μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, στο πώς η νέα αμερικανική
κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον
ρόλο της Αμερικής στον κόσμο και θα διερευνήσει τις
έντονες σχέσεις μεταξύ των χωρών της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στο Delphi Economic
Forum VI θα συζητηθεί η δυναμική των
μεταρρυθμίσεων και τα κρίσιμα θέματα που
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς και
τις νέες ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Η
επίσημη
ιστοσελίδα
είναι:
https://delphiforum.gr/delphi-economic-forum
.
Στοιχεία επικοινωνίας: Delphi Economic Forum
NPO, 9 Karneadou Street, 106 75 Athens Greece,
Tηλ:
0030
210
72
89
000
,Email:
info@delphiforum.gr

Έκθεση Prolight + Sound 2021, 13-16 Απριλίου 2021
Από τις 13 έως τις 16 Απριλίου 2021, η έκθεση Prolight + Sound 2021
συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας φυσικής έκθεσης με την ευελιξία των
ψηφιακών εκδηλώσεων. Εκτός από παρουσιάσεις προϊόντων και
συνέδρια στους εκθεσιακούς χώρους της Φρανκφούρτης, η εκδήλωση
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων ψηφιακών υπηρεσιών. Έτσι,
στους εκθέτες θα δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις
λύσεις τους σε ένα μεγαλύτερο κοινό και να έρθουν σε επαφή με
επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Με το όνομα "Prolight + Sound 2021
Hybrid Edition", η έκθεση επεκτείνεται σε μια πλατφόρμα εμπειριών που
βασίζεται σε εφαρμογές που προσφέρουν καινοτόμα εργαλεία, όπως
matchmaking υποστηριζόμενο από AI, virtual στρογγυλά τραπέζια και
προσαρμόσιμα εταιρικά προφίλ. Οι χρήστες μπορούν να γνωρίσουν τις
καλύτερες στιγμές της κορυφαίας εμπορικής έκθεσης από οπουδήποτε
μέσα από διάφορα live streaming.
Οι εταιρείες που θα έχουν φυσικό περίπτερο στην Prolight + Sound 2021
μπορούν παράλληλα να διαθέτουν το δικό τους εταιρικό προφίλ στην
πλατφόρμα ψηφιακής εμπειρίας και να κάνουν χρήση υπηρεσιών όπως
το matchmaking υποστηριζόμενο από AI και επικοινωνία με βίντεο σε
πραγματικό χρόνο χωρίς επιπλέον κόστος. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα
Advanced
Package,
το
οποίο
προσφέρει
συμπληρωματικά
χαρακτηριστικά και περαιτέρω επιλογές για παρουσίαση στο πρόγραμμα
των ζωντανών αναμεταδόσεων. Για εταιρείες που δεν μπορούν να
παρευρεθούν στην εκδήλωση λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών, υπάρχει
επίσης η επιλογή για αποκλειστικά ψηφιακή συμμετοχή. Το πρόγραμμα
ροής της Prolight + Sound 2021 θα παρέχεται εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά.
Για να μάθετε τις επιπλέον παροχές και για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.prolight-sound.com ή επικοινωνήστε με
τα Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης για Ελλάδα & Κύπρο, Κυβέλης 3,
15344 Γέρακας, Τηλ. 210 6410405, 210 6090525, Φαξ. 210 6410602,
210 6090527, email: info@messefrankfurt.gr

Webinars Tech Tuesdays από τον Οργανισμό
Enterprise Greece
Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί εξέλιξη της
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece) στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, και οι
αρμοδιότητες του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε.» (Ο.Π.Ε. Α.Ε.) - σε έναν νέο και
καινοτόμο φορέα εξωστρέφειας. O Οργανισμός
Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας,
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Eξωτερικών για την
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την
προώθηση εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη
χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.
Στον δεύτερο κύκλο Webinars Tech Tuesdays, που
διοργανώνει ο εν λόγω Οργανισμός , οι Έλληνες
εξαγωγείς αποκτούν δεξιότητες μέσα από προσεκτικά
επιλεγμένες θεματικές όπως :
¬ Στρατηγικές διεθνούς ανάπτυξης και ενίσχυσης
εξαγωγικού προφίλ στην εποχή COVID-19,
¬ Από την παραδοσιακή διαδικασία εξαγωγών σε
καινοτόμες μεθόδους digital εξαγωγικών Β2Β,
¬ Από τις παραδοσιακές εξαγωγές στις e-exports
μέσω του e-business & του e-commerce,
¬ Στρατηγικές ανάλυσης και εισόδου σε ξένες αγορές
στην ψηφιακή εποχή του COVID-19.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Webinars
TechTuesdays
στο
σύνδεσμο:
https://www.enterprisegreece.gov.gr/tech-tuesdayswebinars .

Διαδικτυακή παρουσίαση του “MITEF Greece Startup Competition 2021”
Το MIT Enterprise Forum Greece, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το ΟΚ!Thess σας προσκαλούν στη διαδικτυακή παρουσίαση
του “MITEF Greece Startup Competition 2021” που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00. Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
παρακολουθήσουν
τη
παρουσίαση
με
υποχρεωτική
εγγραφή
στο
σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tFvLG-AjTBSWNc667PK1qA . Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση ερευνητών
και νεοφυών επιχειρήσεων σχετικά με το διαγωνισμό “MITEF Greece Startup Competition 2021”, που στοχεύει στη δυναμική
ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομάδων που καινοτομούν στο χώρο της τεχνολογίας και των επιστημών. Οι
ομάδες που θα βραβευθούν, θα προβληθούν διεθνώς μέσα από το δίκτυο του MIT Enterprise Forum. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 3
θεματικές ενότητες: «General», «Energy» και «Maritime». Την παρουσίαση θα συντονίζει η Αντιγόνη Μολοδάνωφ, Εκτελεστική
Διευθύντρια του MITEF Greece. Στο τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και θα απαντηθούν τα ερωτήματα του
κοινού. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΜΙΤ Enterprise Forum: Στέβη Τζαμουράνη, τηλ. 216 900
2981, stzamourani@mitefgreece.org

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο απέστειλε
-έγγραφο με θέμα: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ
Ην. Βασιλείου κα ΕΕ από 1.1.2021.
-έγγραφο με θέμα: Σήμανση και Εμπορία των εισαγόμενων
από την Ε.Ε. βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών στο Η.Β.
και την Μεγάλη Βρετανία, μετά την 1/1/2021 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Λονδίνο (www.agora.mfa.gr/gb66 ), τηλ. +44
(0) 2077278860, e-mail: ecocom.london@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών,
1. σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από το γραφείο ΟΕΥ
Βελιγραδίου, μας γνωρίζει ότι η σερβική Κυβέρνηση εξέδωσε
απόφαση με την οποία καθορίζει την κατανομή των
ποσοστώσεων για την εισαγωγή 2,5 εκατομμυρίων λίτρων
οίνου από την ΕΕ με προτιμησιακή τιμή. Η κατανομή των
ποσοστώσεων εισαγωγής οίνου θα περιλαμβάνει μια μέθοδο
βασισμένη στη χρονολογική σειρά των τελωνειακών
διασαφήσεων βάσει της αρχής της προτεραιότητας. Η ετήσια
ποσόστωση περιλαμβάνει τριμηνιαίες ποσοστώσεις 625.000
λίτρων ενώ οι αχρησιμοποίητες ποσότητες εντός ενός
τριμήνου προστίθενται στις επιτρεπόμενες ποσότητες
εισαγωγής για το επόμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι το μέγιστο
ποσό που μπορεί να εισάγει μια επιχείρηση σε κάθε ένα από
τα τρία πρώτα τρίμηνα είναι το 15% της τριμηνιαίας
ποσόστωσης, δηλαδή 93.750 λίτρα. Στην περίπτωση που μια
επιχειρηματική οντότητα εισάγει λιγότερο από αυτό το
ποσοστό, το υπόλοιπο ποσό προστίθεται στην επιτρεπόμενη
ποσότητα για το επόμενο τρίμηνο.
2. Σε συνέχεια ρηματικής διακοίνωσης της Πρεσβείας της
Μογγολίας στη Βουλγαρία, η οποία διαβιβάσθηκε μέσω της
ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, μας γνωρίζει ότι οι διεθνείς
οδικές μεταφορές (TIR) μεταξύ Μογγολίας και Ρωσίας, μέσω
της συνοριακής διόδου Khiagt-Altabulag, διακόπτονται λόγω
της εκεί επιδημιολογικής κατάστασης, έως και τις 18
Ιανουαρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, email: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα Νοέμβριο 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΙΝΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας ενημερώνει για την
διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
Παντείου για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις (19-20.12.2020), το
οποίο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μία ενδελεχή
εισαγωγή στην ιστορία, την εσωτερική πολιτική και τις
διεθνείς σχέσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το
σεμινάριο έχει οργανωθεί σε δύο άξονες: α) την εξέταση του
«κινεζικού μοντέλου» και της ιδιότυπης πολιτικής και
οικονομικής μετεξέλιξής του από τις μεταρρυθμίσεις του
Deng Xiaoping έως τον Xi Jinping, β) την ανάλυση της
«ανάδυσης» της Κίνας ως σημαντικής δύναμης με
παγκόσμια συμφέροντα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Πεκίνο, Τηλέφωνο: (008610) 85326718, email:
ecocom-beijing@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 Νοεμβρίου 2020. 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 .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: Ενημερωτικό
σημείωμα με θέμα: Διαδικασία καταχώρισης φαρμάκων στο
Κρατικό μητρώο Φαρμάκων της Λευκορωσίας. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocommoscow@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

BEAUTY EXPO IZMIR, 8-11 Απριλίου 2021
Η έκθεση BEAUTY EXPO IZMIR θα πραγματοποιηθεί στη
Σμύρνη από τις 8 έως 11 Απριλίου 2021.
Οι διοργανωτές καλούν υποψήφιους αγοραστές να
συμμετέχουν παρέχοντας τους τις ακόλουθες υπηρεσίες
(δωρεάν ):
- Διαμονή ξενοδοχείου 3 ημερών
- Συναντήσεις B2B
- Υπηρεσίες μεταφοράς
Η επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης είναι : www.startfuar.com
Πληροφορίες: Ebru YÖNEY, Τηλ: +90 532 4337542 , email:
ebruyoney@startfuar.com.

Ζήτηση για συνεργασία ισραηλινής εταιρείας με ελληνική
για παραγωγή προϊόντων ύδρευσης/αποχεύτεσης
Όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τελ Αβίβ ,σύμφωνα
με αίτημα που περιήλθε στο εν λόγω Γραφείο από το Ισραηλοελληνικό
Επιμελητήριο
η
εταιρεία
ARGOS
(https://www.argosinvest.net/ |Argos (Agri Projects) LTD Israel |
12 Shimon Peres, Rehovot, Israel | Zip Code -7608808 | Tηλ:
+972-3-9192008
|
Fax:
+972-3-9192007
|
Email:
argos@argosinvest.net ) η οποία ασχολείται με την δημιουργία
θερμοκηπίων και εν γένει εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών
στην αγροτική παραγωγή, επιθυμεί να συνεργαστεί με ελληνική
εταιρεία. Ειδικότερα η ARGOS ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με
ελληνική εταιρεία ώστε να παράγουν μερών ή εξ΄ολοκλήρου
προϊόντων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στον κ. Δημήτριο Ζιάγκα,
Εκτελεστικό Γραμματέα του Ελληνοισραηλινού Επιμελητηρίου,
+972552586244, email: chamber@israelgreece.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

843

14/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2313 320563

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

826

16/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313318320

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ -4ο
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

823

17/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΛ. 2108916163

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

848

17/12/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ.
2313 308154

ΓΝ Θ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

821

18/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.
2695360606

ΓΕΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

834

18/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ. 2313 308154

ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

841

18/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ WC ΑΜΕΑ ΤΗΛ. 2310 005859

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

842

18/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΛ. 2310 005859

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

846

18/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2310005859

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

844

21/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛ. 2413 504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

849

21/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΤΗΛ. 2313 308154

820

22/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2413504379

822

22/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2321095223

835

22/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ" ΤΗΛ. 2695360606

ΓΕΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

839

22/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΤΗΛ.
2695360606

ΓΕΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

840

22/12/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" ΤΗΛ. 2313318328

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΤΗΝ

ΤΗΝ

ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ "Χ ΜΠ"

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

853

22/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΕΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

825

24/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ ΤΗΛ. 2313 327826

827

28/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ2
2413 504379
28/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 4
2413 504379
28/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ1
2413 504379
28/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3
2413 504379
28/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1
2413 504379
29/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨYΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2254085243

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.
ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΝ

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
"ΛΗΜΝΟΣ"

836

30/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΛ. 2254085243

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
"ΛΗΜΝΟΣ"

837

31/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑ ΤΗΛ. 2254085243

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
"ΛΗΜΝΟΣ"

832

8/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 307190
11/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2132163574

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

845

12/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ ΤΗΛ. 24213 51218

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

851

14/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2132163574

ΓΕΝ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ

847

18/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2313 323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

852

20/01/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2108705010

ΤΗΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

833

21/01/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΤΗΛ. 210 8705013
22/01/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΗΛ.210
8705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

828

829

830

831

838

854

850

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΕΝ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

•
•

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.

