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ΒΕΘ: Φρενάρισαν το 2020 οι διαγραφές –
Αυξήθηκαν κατά 6,3% οι εγγραφές
Φρένο πάτησαν το 2020
οι διαγραφές βιοτεχνικών
επιχειρήσεων από τα μητρώα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα αύξηση κατά 6,3% κατέγραψαν
οι εγγραφές έναντι του 2019.
Πιο συγκεκριμένα το 2020 λουκέτο έβαλαν 354 επιχειρήσεις,
έναντι 509 το 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 30,4%, ενώ
οι εγγραφές άγγιξαν τις 554 αντί 521 ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα στοιχεία, πάντως,
κάθε άλλο παρά περιθώρια
εφησυχασμού αφήνουν καθώς αναφορικά με τις διαγραφές
εκτιμάται πως εξαιτίας του κορωνοϊού και κατά συνέπεια του
lockdown
και
θέλοντας
σε
κάποιες
περιπτώσεις
επιχειρηματίες να κάνουν χρήση των μέτρων ανακούφισης
που ελήφθησαν για το επιχειρείν, δεν προχώρησαν σε
διακοπή λειτουργίας, με ανοιχτό, ωστόσο, το ενδεχόμενο οι
διαγραφές να αυξηθούν το επόμενο διάστημα.
Είναι πάντως χαρακτηριστικό πως κατά τη διάρκεια του 2020
σχεδόν καθημερινά είχαμε ένα λουκέτο στη Θεσσαλονίκη.
Για μία ακόμη φορά και τη χρονιά που μας αποχαιρετά τη
μερίδα του λέοντος αναφορικά με τις εγγραφές, αλλά και τις
διαγραφές κατέχουν οι ατομικές επιχειρήσεις.
Το 2020 350 ατομικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε
εγγραφή, ενώ 280 διαγράφηκαν από τα μητρώα του ΒΕΘ.
Ένα χρόνο νωρίτερα οι εγγραφές των ατομικών
επιχειρήσεων ήταν 329 και οι διαγραφές 399.
Την ανοδική τους πορεία συνέχισαν το 2020 οι ΙΚΕ καθώς
εγγράφηκαν 87 και διαγράφηκαν 3, ενώ το 2019 σε έναρξη
είχαν προχωρήσει 79 και είχε διαγραφεί αντίστοιχος αριθμός
με αυτόν του 2019.
«Η υγειονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και
μήνες, ταλαιπωρώντας το σύνολο της ανθρωπότητας έχει
δημιουργήσει, για μια ακόμη φορά μέσα σε λίγα χρόνια,
συνθήκες βαθιάς ύφεσης στην ελληνική οικονομία.
Οι περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της
χώρας αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης, ενώ για
χιλιάδες από αυτές είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να μην
ανοίξουν ξανά μετά την πανδημία» αναφέρει ο πρόεδρος του
ΒΕΘ Αναστάσιος Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας πως και το
2021, και παρά τις προσδοκίες που δημιουργεί η έναρξη των
εμβολιασμών, ο επιχειρηματικός κόσμος θα χρειαστεί νέα
μέτρα ενίσχυσης που θα δώσουν μία αίσθηση ασφάλειας.

«Μέτρα όπως η μείωση του ενοικίου, η επιστρεπτέα
προκαταβολή, η αναστολή συμβάσεων εργασίας και η
μετάθεση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
παρείχαν μία μικρή ανακούφιση. Όμως η αναβολή των
υποχρεώσεων δεν ισοδυναμεί με διαγραφή, απλώς μεταφέρει
το πρόβλημα στο μέλλον. Θα πρέπει να υπάρξει η λεγόμενη
συγχώρεση χρέους (debt forgiveness) δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στις πληγείσες από τον κορωνοϊό επιχειρήσεις να
διαγράψουν χρέη προς το δημόσιο» αναφέρει ο
κ.Καπνοπώλης επαναφέροντας την αναγκαιότητα της
ύπαρξης των 120 δόσεων. «Το πρόγραμμα που υλοποιεί η
κυβέρνηση με πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω των περιφερειών της
χώρας για την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης χωρίς επιστροφή, είναι μια
θετική παρέμβαση. Ωστόσο, δεν αρκεί. Είναι απαραίτητο να
υπάρξει σημαντική αύξηση των πόρων, ώστε να στηριχθούν
αποτελεσματικά και στοχευμένα οι μικρές επιχειρήσεις.
Παράλληλα θετικές προσδοκίες δημιουργεί, η διασφάλιση
σημαντικών πόρων για την ελληνική οικονομία, από το Ταμείο
Ανάκαμψης» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζοντας
πως προσδοκία όλων είναι η οικονομία να γυρίσει σύντομα
σελίδα και να ξαναμπεί μετά την πανδημία σε ουσιαστικούς
ρυθμούς ανάπτυξης.
«Με δεδομένο ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της
χώρας εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένες από τον
τραπεζικό δανεισμό, η υλοποίηση ενός μεγάλης έκτασης
προγράμματος για τη στήριξή τους, είναι το μόνο που μπορεί
να τις κρατήσει ζωντανές» σημειώνει ο κ. Καπνοπώλης
προσθέτοντας πως δεν θα πρέπει να λησμονεί η κυβέρνηση
πως οι επιχειρήσεις δοκιμάστηκαν από τη δεκαετή κρίση και
έδωσαν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.
Αποφάσεις ένταξης και μη ένταξης δράσης Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν
από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία
Εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης και μη ένταξης των
επιχειρήσεων για τη Δράση "Ενίσχυση μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19
στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας" στο πλαίσιο
του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Δείτε εδώ την απόφαση ένταξης και την απόφαση μη ένταξης.

Υπόχρεα προς καταχώριση πρόσωπα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών (24.12.2020): Δημοσιεύθηκε η αρ. 146847/ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 5694
Β΄/23.12.2020) υπουργική απόφαση, με την οποία επικαιροποιείται το πεδίο εφαρμογής της αρ. 67343/2019 (Β’ 2443) απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε με το ν.4734/2020 σχετικά με το Κεντρικό Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων. Δείτε την απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ. Επίσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομικών και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διευκρινίσεις ως προς τους υπόχρεους καταχώρισης (https://www.minfin.gr/web/guest/faq) . Το
Υπουργείο Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων
στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής
τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:
χρηματοδοτεί το 50% των τελών κατάθεσης εθνικού
σήματος ή σχεδίου και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού
σχεδίου, μέχρι 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση
Σύμφωνα με το από 28.12.2020 Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), με τη συνεργασία
των Εθνικών Γραφείων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εφαρμόζει
από 11-1-2021 πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ που θα καλύπτει
τη χρηματοδότηση του 50% των τελών κατάθεσης εθνικού
σήματος ή σχεδίου, καθώς και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού
σχεδίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.
Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά δράσεων που θα
ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια και σκοπό έχει να θέσει τη
διανοητική ιδιοκτησία στην υπηρεσία κυρίως των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ώστε αυτές να εφοδιασθούν
και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα άυλα περιουσιακά τους
δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων και σχεδίων με στόχο
να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και παράλληλα να
ωφελήσουν την οικονομία και την κοινωνία μας.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr) ή να απευθυνθούν
στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή (αρμόδια κα Ρεβέκκα
Πετροπουλέα τηλ. 2103893282, e-mail: rebpetrop@gge.gr) .

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (29.12.2020), Γ.Βρούτσης: Επιστροφές
135.346.225,11
ευρώ
σε
158.600
ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
μετά την εκκαθάριση εισφορών για το 2019 – Η
ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
ν.4670/2020
έχει
δημιουργήσει ένα απλό, δίκαιο και ανταποδοτικό
σύστημα εισφορών ελεύθερης επιλογής για όλους
Από το απόγευμα της Τετάρτης 30 Δεκεμβρίου 2020 θα
πιστωθούν 98.019.378,32 ευρώ στους λογαριασμούς
101.613 ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων
και αγροτών ως επιστροφές που προέκυψαν μετά από
εκκαθάριση που διενήργησε ο e-ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές
εισφορές έτους 2019. Συνολικά, προέκυψαν προς
επιστροφή 135.346.225,11 ευρώ σε συνολικά 158.600
ενεργούς
ελεύθερους
επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
Δεδομένου ότι 56.987 εξ αυτών δεν δηλώσαν μέχρι σήμερα
ΙΒΑΝ το ποσό των
37.326.847,79 ευρώ που τους
αντιστοιχεί, θα επιστραφεί στο τέλος Ιανουάριου ή θα
συμψηφιστεί με τις εισφορές των επόμενων μηνών.
Προϋπόθεση για την επιστροφή είναι να καταχωρήσουν τον
ΙΒΑΝ στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ μέχρι 14 Ιανουαρίου
2021 (www.efka.gov.gr -> ηλεκτρονικές υπηρεσίες>Aτομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας»).Με την
επιστροφή των ποσών στους λογαριασμούς των
ασφαλισμένων ολοκληρώνεται οριστικά ο κύκλος ζωής του
συστήματος εισφορών του νόμου 4387/2016 (νόμος
ΣΥΡΙΖΑ), που υποχρέωνε τους ασφαλισμένους να
καταβάλουν εισφορές βάσει των εισοδήματός τους,
μετατρέποντας το ασφαλιστικό σύστημα για 1,5 εκατ. και
πλέον
ελεύθερους
επαγγελματίες,
επιστήμονες
αυτοαπασχολούμενους και αγρότες σε ένα δεύτερο
φορολογικό. Με το Ν 4670/2020, την ασφαλιστική
μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη που ψηφίστηκε
το Φεβρουάριο του 2020, το πολύπλοκο και άδικο σύστημα
του Ν 4387/2016 έχει αντικατασταθεί, από 1/1/2020 από
ένα απλό, δίκαιο, αποτελεσματικό και, κυρίως,
ανταποδοτικό σύστημα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικών
κατηγοριών.

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στην
Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δελτίο Τύπου (29.12.2020): Το Υπουργείο Οικονομικών
προχωρά σε μια ακόμα κίνηση στην κατεύθυνση της
διευκόλυνσης των πολιτών. Με απόφαση που εκδόθηκε σήμερα,
παρατείνεται ως τις 31 Μαρτίου 2021, η προθεσμία για την
υποβολή αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης
Φορολογικών Διαφόρων, η οποία εξέπνεε στις 31 Δεκεμβρίου
2020. Όπως επισημαίνει ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.
Απόστολος Βεσυρόπουλος, «η Επιτροπή αποτελεί μια κορυφαία
καινοτομία, αφού συμβάλλει στην ταχεία επίλυση φορολογικών
διαφορών και στην αποσυμφόρηση των Διοικητικών
Δικαστηρίων. Κυρίως, όμως, δίνει διέξοδο και διευκολύνει τους
πολίτες».
Νέες Υποχρεώσεις για Χημικά Προϊόντα από 01.01.2021
Γενικό Χημείου του Κράτους: Νέες υποχρεώσεις σύμφωνα με το
άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του κανονισμού CLP από
01.01.2021, Δείτε
τη σχετική ανακοίνωση στο σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/anakoinoseis/himeio/anakoinosi-0 .
Διαγραφή χρεών για 118.906 φορολογουμένους με χρέη
έως 10 ευρώ ανά οφειλέτη
Δελτίο Τύπου (29.12.2020) Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων: Με στόχο την εκκαθάριση του συνολικού
χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΑΑΔΕ διέγραψε
ψηφιακά οφειλές έως και 10 ευρώ ανά οφειλέτη, για 118.906
φορολογουμένους οι οποίες πληρούσαν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
•
Οι οφειλές που διαγράφηκαν, είχαν καταστεί
ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25/11/2019.
•
Το υπόλοιπο της βασικής οφειλής συνολικά ανά
οφειλέτη δεν υπερέβαινε το ποσό των 10 ευρώ.
•
Δεν υπήρχαν άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου, κατά
το χρόνο διενέργειας της διαγραφής.
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατ' εφαρμογή του
άρθρου 44 παρ. 7α του ν. 4646/2019. Δείτε εδώ το Δελτίο
Τύπου της ΑΑΔΕ.

Επίδομα Ασθενείας σε περιπτώσεις COVID-19
Σύμφωνα με το από 19.12.2020 Δελτίο Τύπου από την
Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ: Το επίδομα ασθενείας χορηγείται
απρόσκοπτα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος
ασφαλισμένος του e-ΕΦΚΑ νοσήσει από κορωνοϊό, όπως και
σε κάθε άλλη περίπτωση ασθενείας. Λόγω του ότι προφανώς
ο ασθενής δεν μπορεί να προσκομίσει την απαιτούμενη ιατρική
βεβαίωση κατά την περίοδο της ασθένειάς του, εφαρμόζεται η
πάγια πρόβλεψη για την αντιμετώπιση ανυπαίτιου κωλύματος
κατά την προσκόμισή της. Ειδικότερα, δεδομένου ότι στην
προκειμένη περίπτωση η λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης δεν
είναι ευχερής, λόγω του περιορισμού (με υγειονομική και
διοικητική εντολή), οι ασθενείς - δικαιούχοι ασφαλισμένοι μας
προσκομίζουν τις ιατρικές γνωματεύσεις, που εκδόθηκαν από
τους ιατρούς τους, σε μεταγενέστερο χρόνο μετά την
αποκατάσταση της υγείας τους και την άρση του περιορισμού.
Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση ασθενείας η ιατρική
γνωμάτευση είναι αναγκαία για να καθορίσει τη σοβαρότητα
της ασθένειας που μπορεί να κυμαίνεται σε ένα ευρύ φάσμα
από παντελή έλλειψη συμπτωμάτων (εντελώς ασυμπτωματικός
ασθενής που ενδέχεται να εργάζεται με τηλεργασία και
επομένως δεν δικαιούται επίδομα) έως περιπτώσεις βαριάς
νόσησης που απαιτούν νοσηλεία, και να προσδιορίσει τον
αντίστοιχο χρόνο αποχής από την εργασία προκειμένου να
καταβληθεί το αναλογούν επίδομα.
Τα ανωτέρω έχουν ήδη
εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα σε πληθώρα περιπτώσεων
ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ που νόσησαν και στη συνέχεια
έχουν ήδη υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις, σε πείσμα
ευφυολογημάτων που αναπαράγονται τις τελευταίες ημέρες,
ενίοτε προς άγρα πελατών.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν την
Κυριακή 03-01-2021
Και την ερχόμενη Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 θα
μπορούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα είτε για να
παραδίδουν
εμπορεύματα
(click
away)
στους
καταναλωτές είτε για να αγοράζουν οι καταναλωτές εντός
των καταστημάτων αγαθά (καταστήματα τροφίμων,
σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία,
ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία). Κλειστά θα είναι τα
φαρμακεία και τα συνεργεία αυτοκινήτων. Το προαιρετικό
ωράριο
λειτουργίας είναι 7:00 έως 21.00. Αυτό
προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε
την Τετάρτη 30/12 στο ΦΕΚ 5791β και τροποποιεί την
από 14/12/2020 απόφαση (80588/14.12.2020). Δείτε την
απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ.

Η ΑΑΔΕ μας ενημερώνει για το Brexit: Προετοιμασία
για το τέλος της μεταβατικής περιόδου – Τι θα
ισχύσει από 01.01.2021
Στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.aade.gr/menoy/brexit της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων παρέχονται πληροφορίες για το Brexit:
Προετοιμασία για το τέλος της μεταβατικής περιόδου – Τι
θα ισχύσει από 01.01.2021. Ι) Οι εγγεγραμμένοι χρήστες
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. μπορούν να
υποβάλλουν το ερώτημα τους από την κεντρική
ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. https://www.aade.gr , από την
επιλογή «My TAXISnet/Ο λογαριασμός μου» και εν
συνεχεία «Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.», κατηγορία
«Αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ – Θέματα ΦΠΑ ή
Τελωνειακά Θέματα ή Θέματα Γενικού Χημείου του
Κράτους». ΙΙ) Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να
υποβάλουν το ερώτημα τους μέσω της φόρμας
υποβολής
στη
σελίδα:
https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm
.
Τα
ηλεκτρονικά ερωτήματα διαβιβάζονται στις αρμόδιες
κατά περίπτωση Υπηρεσίες, από τις οποίες θα λαμβάνει
ο Πολίτης την απάντηση. Επίσης αναφέρονται σχετικοί
σύνδεσμοι όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αντλήσουν πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.

Το 1ο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης
(ΕΣΠΑ) 2021-2027
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε
στην
ιστοσελίδα
του
ΕΣΠΑ
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1302.
το 1ο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ)
2021-2027 μόλις ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, με την
έκδοση της 2ης Εγκυκλίου, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός
των Προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Στόχος
είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων που
απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και
της κοινωνίας καθώς και η έγκρισή τους στο ταχύτερο
δυνατό χρόνο εντός του 2021 προκειμένου να ξεκινήσει
η υλοποίηση των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων
της νέας περιόδου. Σχόλια και προτάσεις στην
ηλεκτρονική διεύθυνση infoespa@mnec.gr . Δείτε το 1ο
Σχέδιο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 20212027 όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

Ανοίγει στις 4 Ιανουαρίου η πλατφόρμα για την επιχορήγηση
μέσω ΕΣΠΑ των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια
θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου
Δελτίο Τύπου (30.12.2020): Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, υπέγραψε σήμερα, Τετάρτη 30
Δεκεμβρίου, Υπουργική Απόφαση για τη νέα δράση του ΕΣΠΑ 20142020 που αφορά στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για
την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. Η δράση
προβλέπει την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης για την
αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα
αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς
ΦΠΑ). Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στο
πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξαρτήτως της νομικής
τους μορφής, που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από
τους ακόλουθους ΚΑΔ:
• 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών
μονάδων εστίασης (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της
υποκατηγορίας 56.10),
• 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της
υποκατηγορίας 56.29.20),
• 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών (Περιλαμβάνονται και όλοι
οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30).
Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή
καλύπτεται από τη σχετική πρόσκληση η προμήθεια θερμαντικών
σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και
πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν
ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία αγοράς. Η δημόσια
χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες για την αγορά θερμαντικών
σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (π.χ. υγραερίου,
ηλεκτρικών, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου κ.ά.),
αυτόνομων ή μέρους κινητού εξοπλισμού, τα οποία ήταν καινούργια
και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους. Διευκρινίζεται ότι η
επιχορήγηση σε κάθε κατάστημα εστίασης υπολογίζεται βάσει των
τετραγωνικών μέτρων νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου,
των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (Δήμους,
Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ), καθώς και των εξωτερικών επιφανειών που
παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020. Σε περίπτωση
που ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων δεν δικαιολογεί ακέραιο
αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης
υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
Ο
προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και
συγχρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
και από εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί μέσω του Ενδιάμεσου
Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας &
Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). Ως ημερομηνία έναρξης για την
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 4η Ιανουαρίου 2021
και ώρα 15:00 και λήξης η 4η Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00, στον
διαδικτυακό
τόπο
https://heating-devices.mindev.gov.gr
.
Υπογραμμίζεται ότι, πριν από την υποβολή της αίτησης, ο λήπτης
της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια και
την αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου,
καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης
μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ. Το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η
επιχείρηση, στο πλαίσιο της δράσης, είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο,
δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε
οφειλή. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση
και το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται, τέλος, ότι το συνολικό ποσό
της δημόσιας χρηματοδότησης, που μπορεί να λάβει η κάθε
επιχείρηση (σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης») από τη συγκεκριμένη
δράση, αθροιζόμενο μαζί με κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει
λάβει την τελευταία τριετία (υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση), δεν
δύναται να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ (κανονισμός deminimis). Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ, τη
διαδικασία υποβολής και έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης,
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να επισκεφθείτε
τις παρακάτω σελίδες: • https://www.espa.gr
• http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs
•
https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=684&t=PerigrafiDrasis

Χρηματοδότηση 60 εκ. ευρώ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του
«Elevate Greece» μέσω ΕΣΠΑ
Δελτίο Τύπου (29.12.2020) : Το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ανακοινώνει πρόσκληση ΕΣΠΑ, ύψους 60 εκ. ευρώ, για
χρηματοδότηση του Κεφαλαίου Κίνησης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας
επιχορήγησης, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο
«Elevate Greece». Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece, δύναται να λάβουν μη
επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους από 5.000 ευρώ έως και 100.000
ευρώ για Κεφάλαιο Κίνησης με στόχο την κάλυψη εξόδων τους σε
Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης, Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης,
του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους και διάφορα Λειτουργικά
Έξοδα. Το ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό του Κεφαλαίου
Κίνησης που αναλώθηκε το 2019, της τάξεως του 50% κατ’ ελάχιστον
και πρέπει να αναλωθεί από τον δικαιούχο εντός του 2021. Η αίτηση
υποβολής θα είναι ανοιχτή από την ημέρα που θα δημοσιευτεί η
πρόσκληση μέχρι και τις 30/6/2021 το αργότερο. Με την παρούσα
χρηματοδότηση δίνεται μια σημαντική «ανάσα» στις πληττόμενες από
την
πανδημία
νεοφυείς
επιχειρήσεις,
προκειμένου
να
πραγματοποιήσουν τα πρώτα κρίσιμα βήματά τους. Στο πλαίσιο της
ανακοίνωσης της δράσης ΕΣΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που
έχουν εγγραφεί στο «Elevate Greece», ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Όταν παρουσιάσαμε
μαζί με τον κύριο Πρωθυπουργό το «Elevate Greece» είχαμε
ανακοινώσει τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις
νεοφυείς επιχειρήσεις που θα εγγράφονται στην ηλεκτρονική αυτή
πλατφόρμα, ως ένα επιπλέον κίνητρο για την εγγραφή τους αλλά και
ως μία έμπρακτη απόδειξη της στήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. Αυτό που
ανακοινώσαμε ένα μήνα πριν, σήμερα γίνεται πράξη. Η Ελλάδα και το
Υπουργείο Ανάπτυξης καλωσορίζουν τη νεοφυή επιχειρηματικότητα
από την οποία προσδοκούμε στο μέλλον πολλά». Ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
επεσήμανε: «Με τη δημιουργία του Elevate Greece, είχαμε τονίσει πως
η Πολιτεία διαθέτει για πρώτη φορά ένα εργαλείο μέσα από το οποίο θα
μπορεί να προωθεί απευθείας πολιτικές στήριξης στο οικοσύστημα των
νεοφυών επιχειρήσεων. Σήμερα λοιπόν, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα
του συνόλου του οικοσυστήματος, προχωράμε στην χρηματοδότηση
ύψους 60 εκ. ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που
έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Elevate Greece».
Παράλληλα, ο συναρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ.
Ιωάννης
Τσακίρης
τόνισε:
«Η
νεοφυής,
καινοτόμος
επιχειρηματικότητα παίζει πρωταρχικό ρόλο στη μετεξέλιξη του
παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Με την ενδυνάμωση αυτού του
κρίσιμου τομέα της οικονομίας μέσω ενισχύσεων και χρηματοδοτικών
εργαλείων, με πόρους ΕΣΠΑ, δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες για
την επιτάχυνση της παραπάνω μετεξέλιξης. Τόσο αυτή η δράση, όσο
και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ακολουθήσουν για τις
νεοφυείς επιχειρήσεις θα εγγυηθούν την ανταγωνιστικότητά τους και τη
διάκρισή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω
συνδέσμους
:
https://elevategreece.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/12/ELEVATEGREECE_20201229_%CE%93%CE%93%CE%95%CE%A4.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=71&cs=
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1246I646I446050&olID=7
77&neID=589&neTa=20_122541&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&ol
dUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

Έκδοση ΚΥΑ για νέο πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
Δελτίο Τύπου (31.12.2020) Υπουργείου Τουρισμού: Με Κοινή
Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Νίκης Κεραμέως και
του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Μάνου Κόνσολα, η οποία δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5824/Β/30-12-2020),
εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το πρόγραμμα σπουδών των δύο
Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης, στο
πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την αναβάθμιση και την
ανωτατοποίηση των Σχολών αυτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης
για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό την ενίσχυση
της οικονομικής ανθεκτικότητας και της ανάκαμψης
της ΕΕ
Σύμφωνα με το από 25.11.2020 Δελτίο Τύπου η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και δημοσίευσε νέο
σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό να
βοηθήσει τις εταιρείες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
εφευρέσεις και τις δημιουργίες τους και να διασφαλίσουν
ότι αυτές μπορούν να ωφελήσουν την οικονομία και την
κοινωνία μας. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι να δοθεί
η δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία της
δημιουργίας και της καινοτομίας να διατηρήσει την
ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και να
επιταχυνθούν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση της
Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip
_20_2187 .
Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burnout)
και Ανθεκτικότητα
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων και Ανέργων το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
κείμενο
πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης»
με τίτλο "Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης
(Burnout) και Ανθεκτικότητα", το περιεχόμενο του οποίου
αναφέρεται στην έννοια, τις διαστάσεις και τα στάδια της
επαγγελματικής εξουθένωσης. Επιπρόσθετα, γίνεται
αναφορά στα αίτια και τα συμπτώματα της
εξουθένωσης, και ολοκληρώνεται με την έννοια της
επαγγελματικής ανθεκτικότητας και με προτάσεις που
έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της
ανθεκτικότητας του εργαζομένου , ως εργαλείου
πρόληψης της ψυχοσωματικής του υγείας ώστε η
επαγγελματική του ζωή να συντελεί στην ολοκλήρωση
και όχι στην εξουθένωσή του.
Συνολικά 96.767 μη επιδοτούμενοι μακροχρόνια
άνεργοι υπέβαλλαν ΙΒΑΝ. Σήμερα θα καταβληθεί η
έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ σε 5.740
δικαιούχους
Δελτίο Τύπου (29.12.2020) ΟΑΕΔ: Ολοκληρώθηκε η
διαδικασία
υποβολής
στοιχείων
τραπεζικού
λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της νέας έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους
μακροχρόνια ανέργους, στο πλαίσιο των κυβερνητικών
μέτρων για την άμεση στήριξη του εργατικού δυναμικού.
Συνολικά, 96.767 (74%) από τους 130.000 δικαιούχους
υπέβαλλαν ΙΒΑΝ εντός της προθεσμίας που έληξε χτες,
28 Δεκεμβρίου, μετά από δύο παρατάσεις, (η αρχική
προθεσμία έληγε στις 17 Δεκεμβρίου). Ο ΟΑΕΔ έχει ήδη
καταβάλει τα 400 ευρώ σε 86.777 τραπεζικούς
λογαριασμούς δικαιούχων και σήμερα θα καταβληθεί η
ενίσχυση σε περίπου 5.740 επιπλέον δικαιούχους που
υπέβαλλαν ΙΒΑΝ τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.
Συνολικά, έως το τέλος του έτους θα έχει καταβληθεί η
έκτακτη ενίσχυση σε 92.517 (96%) από τους 96.767
δικαιούχους με καταχωρισμένο ΙΒΑΝ, συνολικού ύψους
37 εκ. ευρώ. 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.

Διαδικτυακό Συνέδριο «Second Belt & Road Trade &
Investment
Forum:
Strengthening
Openness
and
Cooperation to Weather the Trying Times» , 15 Ιανουαρίου
2021
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών απέστειλε, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το
Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, πρόσκληση συμμετοχής για το
διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: Second Belt & Road Trade &
Investment Forum, το οποίο θα διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου
2021. Το εν λόγω συνέδριο, που διοργανώνεται για δεύτερη
φορά, αφορά τομείς, όπως η ανάπτυξη της παγκόσμιας
ψηφιακής οικονομίας και η «πράσινη» ανάκαμψη της
παγκόσμιας οικονομίας μετά την πανδημία Covid-19. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Συνέδριο
συμπληρώνοντας
την
αίτηση
στον
ιστότοπο
https://zoom.com.cn/meeting/register/u5IucO6rqz8jE9G7rVAbfq
SDj1ca2gOCHnxD πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι
παράλληλα με το συνέδριο θα διοργανωθεί εκδήλωση
επιχειρηματικών συναντήσεων B2B, για το οποίο οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να δηλώσουν συμμετοχή
προωθώντας την παραπάνω αναφερόμενη αίτηση συμμετοχής
τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση brforum@ccoic.cn .Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες
πληροφορίες με την υπεύθυνο επικοινωνίας του Συνεδρίου, κα
Dong Yueran (email: brforum@ccoic.cn , τηλέφωνο: 86-1086431025).

Συμμετοχή της Ελλάδος στο Συμβούλιο ΒιομηχανικήςΑκαδημαϊκής-Κυβερνητικής Συνεργασίας (CIAGC) στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας Field for Knowledge Integration
and Innovation του Ιαπωνικού Υπουργείου Γεωργίας,
Δασοπονίας και Αλιείας
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Τόκυο
απέστειλε έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι :
Το Ιαπωνικό Υπουργείο Γεωργίας, Δασοπονίας και Αλιείας έχει
υιοθετήσει την πρωτοβουλία Field for Knowledge Integration and
Innovation (FKII), με την οποία επιδιώκεται η ενσωμάτωση και
αξιοποίηση της διαθέσιμης γνώσης σε πληθώρα ακαδημαϊκών,
επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών κύκλων σε προγράμματα
καινοτομίας στη γεωργία, δασοπονία, αλιεία και βιομηχανία
τροφίμων. Για το σκοπό αυτό το 2016 δημιουργήθηκε το Council
of Industry-Academia-Government Collaboration (CIAGC)
(Συμβούλιο
Βιομηχανικής-Ακαδημαϊκής-Κυβερνητικής
Συνεργασίας), στο οποίο συμμετέχουν κυβερνητικοί φορείς,
επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα από ένα ευρύ φάσμα
γνωστικού
αντικειμένου,
διάφοροι
οργανισμοί,
τοπική
αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις κλπ. Το σύνολο των μελών του
ανέρχεται σε 3064. Στο πλαίσιο του συμβουλίου αυτού
δημιουργούνται R & D Platforms, δηλαδή ομάδες φορέων από
διαφορετικούς τομείς που αναζητούν πιθανά προγράμματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ώστε στη συνέχεια να συσταθούν
Research Consortiums που θα αναλάβουν την υλοποίησή τους.
Μεταξύ
των
μελών
του
εν
λόγω
συμβουλίου
συμπεριλαμβάνονται και ορισμένες πρεσβείες άλλων χωρών. Το
Γραφείο ΟΕΥ προτίθεται να αποτελέσει μέλος του συμβουλίου
Βιομηχανικής-Ακαδημαϊκής-Κυβερνητικής Συνεργασίας και να
παρακολουθεί τις δραστηριότητές του. Για να αποκτήσει νόημα
όμως η συμμετοχή μας αυτή πρέπει να ορίσουμε κάποια κανάλια
προώθησης της πληροφόρησης κατά αμφίδρομο τρόπο. Δηλαδή
ελληνικές ιδέες και προτάσεις να προωθούνται στα μέλη του
συμβουλίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή το αντίθετο ιδέες που
συζητούνται στις πλατφόρμες του συμβουλίου να διοχετεύονται
στους κατάλληλους αποδέκτες στην Ελλάδας π.χ. υπηρεσίες,
οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις,
περιφέρειες, κλπ. Επίσης έχουμε συζητήσει με το ιαπωνικό
Υπουργείο Γεωργίας Δασοπονίας και Αλιείας το ενδεχόμενο
διοργάνωσης ενημερωτικών webinar ή διαδικτυακών Β2Β μεταξύ
ελληνικών και ιαπωνικών φορέων για αναζήτηση συνεργασιών.
Σχετικό πληροφοριακό υλικό υπάρχει εδώ και σε περίπτωση
ενδιαφέροντός επικοινωνήστε με το γραφείο ΟΕΥ Τόκυο Τηλ.:
+81-3-3404-5853, 1195, FAX: +81-3-3404-5845, E-mail:
ecocom-tokyo@mfa.gr

AFFA - Athens Fine Food Awards
Τα Athens Fine Food Awards (AFFA) είναι η προσπάθεια
που γίνεται στην Ελλάδα για την συγκέντρωση, καταγραφή
και προβολή των προϊόντων τροφίμων Ελλήνων
παραγωγών. Aποτελούν την διοργάνωση αξιολόγησης και
επιβράβευσης της προσπάθειας τους. Τη σφραγίδα της
διοργάνωσης έχει η Έκθεση τροφίμων ΕΞΠΟΤΡΟΦ σε
συνεργασία με σημαντικούς επαγγελματίες του χώρου. Τα
AFFA είναι βραβεία που ως στόχο έχουν την όσο το
δυνατόν αντικειμενικότερη κατάταξη των συμμετεχόντων.
Αυτό επιτυγχάνεται αναδεικνύοντας τα στοιχεία που τους
διαφοροποιούν στην αγορά, ακολουθώντας αυστηρά
κριτήρια αξιολόγησης σε διαφορετικές κατηγορίες. Η γεύση
αποτελεί τον κύριο παράγοντα αξιολόγησης και για τον λόγο
αυτό η γευσιγνωσία των προϊόντων είναι τυφλή. Τα
προϊόντα χωρίζονται σε 27 αναλυτικές κατηγορίες και
αξιολογούνται αρχικά με βάση τα οργανοληπτικά τους
χαρακτηριστικά. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει αλγορίθμου ο
οποίος αποδίδει την βαθμολογία. Κατόπιν τα προϊόντα
κατατάσσονται στις κατηγορίες τους και διακρίνονται
ανάμεσα σε ομοειδή προϊόντα. Η αξιοπιστία των βραβείων,
σε διεθνές επίπεδο, βασίζεται στον επαγγελματισμό και την
εμπειρία της επιτροπής αξιολόγησης. Οι σημαντικότεροι
επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων βρίσκονται
ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής για να οδηγήσουν με
αξιοπιστία την μεγάλη προσπάθεια καταγραφής που γίνεται
για το ελληνικό τρόφιμο. Για περισσότερες πληροφορίες και
εγγραφές: www.affa.gr ή καλέστε στο 210 9610135.

Ψηφιακό
Συνέδριο:
Στρατηγική
Σύνδεση
της
Παραγωγικής Βάσης της χώρας με τον Τουρισμό, 11-23
Ιανουαρίου 2021
H Mact Media Group διοργανώνει ψηφιακό συνέδριο με
θέμα: Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της
χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή) με τον
Τουρισμό, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 11
έως 23 Ιανουαρίου 2021. Ομιλητές θα είναι Εκπρόσωποι
των Επιμελητηρίων, των παραγωγικών Συνδέσμων,
Ομοσπονδιών, Αγροτικών Συνεταιρισμών και Οργανώσεων
Παραγωγών & Επαγγελματικών Ενώσεων.
Η σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας (βιομηχανίαβιοτεχνία-αγροτοδιατροφή ) με τον Τουρισμό μπορεί να
μετατρέψει την «κρίση» σε «ευκαιρία» ιδιαίτερα μετά την
πανδημία για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας.
Παράλληλα μπορεί να στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη
και την απασχόληση, μέσα από την λογική της έξυπνης
εξειδίκευσης σε συνθήκες αειφορίας (ευφυής αξιοποίηση
των πόρων), της αναβάθμισης της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραγομένων προϊόντων
και τέλος, της καινοτομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία
και την κοινωνία.
Τα παραπάνω επιβάλλουν την σταδιακή αλλαγή του
τουριστικού προτύπου της χώρας και τη μετεξέλιξή του σε
ένα σύγχρονο συνδυαστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί της
σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσω της
δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων
συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των
παραγωγικών
επιχειρήσεων
πρωτογενούς
και
δευτερογενούς τομέα, επιτυγχάνοντας να βελτιώσει τις
οικονομικές
επιδόσεις
με αύξηση
της
εγχώριας
προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και
την περιφερειακή ανάπτυξη.
Πρόθεση της Mact Media Group είναι να ξεκινήσει την
συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και από
τους τέσσερεις κλάδους καθώς και τα υπουργεία,
συμβάλλοντας με τις θέσεις και τις απόψεις αλλά και με
καλές πρακτικές στο άνοιγμα υλοποιήσεις αυτού του
σχεδιασμού σε πανελλαδικό επίπεδο. Πληροφορίες: Τηλ.
2110129575, Email info@mact.gr .

Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε
τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και
πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών
επαγγελμάτων: μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας–πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού. Η δράση εστιάζει στη
δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω:
-απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους
ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.
Στους κλάδους συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας–πρόνοιας, τουρισμού κι επισιτισμού.
-παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:
- παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
-παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε ειδικότητες των ως άνω
κλάδων αιχμής, - πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
- πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας 380 ωρών.
Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης
(Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης
θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία
των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.
Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε
είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να
χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η πρόσκληση απευθύνεται:
-στους άνεργους 30-49 ετών που θα υποβάλλουν αίτηση από 23/12/2020 έως 1/2/2021 και ώρα 14:00 και εφόσον επιλεγούν βάσει
των κριτηρίων μοριοδότησης θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων.
-στους παρόχους κατάρτισης που θα υποβάλλουν αίτηση από 11/1/2021 έως 1/2/2021 και ώρα 14:00 και εφόσον επιλεγούν θα
εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:
-Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ τη
φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/
ελέγχονται αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής
τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης.
-Να διαφυλάξει την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο
αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο
μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το
ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της
παρούσας. Τι χρηματοδοτείται - Επιταγή Κατάρτισης (training voucher): Η δράση υλοποιείται με το σύστημα των Επιταγών
Κατάρτισης (training voucher), που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και
πιστοποίησης από τους παρόχους κατάρτισης–μέλη του Μητρώου Παρόχων της παρούσας, σύμφωνα με προκαθορισμένες
μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. Η αξία της επιταγής κατάρτισης, αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα που θα
καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης για την παροχή προς τον ωφελούμενο υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης
και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την
παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος. Εκπαιδευτικό Επίδομα: Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα
κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει
συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας (200 ώρες Χ 5€/ώρα = 1.000€) και επίδομα πρακτικής
άσκησης (380 ώρες Χ 4€/ώρα = 1.520€), συνολικής αξίας 2.520€. Πρόσκληση (PDF - 3,68 Mb). Πληροφορίες: Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ).
Ιστοσελίδα: https://www.apko.gov.gr Διεύθυνση: Κοραή 4 (2ος,3ος,4ος όροφος), 10564 Αθήνα, Τηλ 2105271305, Φαξ.
2105271167. Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://voucher.gov.gr/project/view/id/37 .

Το Σπίτι του Δικτύου στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
Δελτίο Τύπου του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής (26.12.2020): Το δικό μας σπίτι στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο
Φίλυρο είναι γεγονός! Τα πλήρη λειτουργικά έξοδα ενός χρόνου ύψους 44.543 ευρώ για ένα σπίτι στις δομές του Χωριού αναμένεται
να καλύψει το Δίκτυο, μετά την συγκινητική συμμετοχή όλων στο δημόσιο κάλεσμα που απευθύνθηκε σε εταιρίες και ιδιώτες.
Επιπλέον της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης προς το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, το Δίκτυο έχει εξασφαλίσει ένα ποσό
περίπου 20.000 ευρώ για την υλοποίηση εργασιών ανακατασκευής, συντήρησης και προμήθειας εξοπλισμού. «Όλοι μαζί, ενωμένοι
για ένα καλύτερο αύριο»..Ένα σύνθημα που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία μας από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής μας, παίρνει
καθημερινά «σάρκα και οστά» με τη στήριξη όλων όσων συμμετέχουν στο Δίκτυο. Το δημόσιο κάλεσμα που απευθύναμε σε
εταιρείες, φορείς και ιδιώτες ώστε να συνδράμουν οικονομικά για την συγκέντρωση ποσού ύψους 50.000 ευρώ για την λειτουργία
ενός σπιτιού για 1 χρόνο στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, έτυχε της καθολικής και άμεσης αποδοχής όλων, αποδεικνύοντας
την τεράστια δυναμική που έχουμε όταν αγωνιζόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για έναν κοινό σκοπό! Η τεράστια ανταπόκριση των
εταιρειών, των μελών του Δικτύου, καθώς και του απλού κόσμου ήταν συγκινητική, επιβεβαιώνοντας περίτρανα την πίστη μας στη
δύναμη της αλληλεγγύης και στα «μικρά», αλλά μεγάλης σημασίας, «θαύματα» που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Στο πλαίσιο
του προγράμματος «Προσφέρω στην Κοινωνία», η στήριξη του Δικτύου, μαζί με τους Χορηγούς και τα Μέλη του, προς το Ελληνικό
Παιδικό Χωριό αναμένεται να είναι διαρκής, σε μια προσπάθεια να μείνουμε δίπλα στα παιδιά που φιλοξενούνται και να συνεχίσουμε
να υποστηρίζουμε τις ανάγκες τους μέσα από ένα οργανωμένο πλάνο συντονισμένων ενεργειών που χρειάζεται τη συμμετοχή όλων
μας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» από καρδιάς σε όλες τις εταιρείες, τους φορείς και τους ιδιώτες που
ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας, επιβεβαιώνοντας ότι όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε πράγματι να φτιάξουμε ένα καλύτερο
αύριο για όλους! Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.dkaa.gr/dkaa/20811/

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών
απέστειλε τα ακόλουθα έγγραφα για ενημέρωση των επιχειρηματικών
φορέων:
- Οδηγός Επιχειρείν στο Ηνωμένο Βασίλειο 2020, του Γραφείου ΟΕΥ
Λονδίνου, και
- Διαδικασίες στα σύνορα μεταξύ ΗΒ και ΕΕ (παρουσίαση -στα αγγλικά- από
τελωνειακές αρχές ΗΒ - 23.12.2020)
- BREXIT: ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΕ-ΗΒ
Επίσης, μας ενημερώνει ότι το Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου έχει αναρτήσει αρχείο
με χρήσιμους διαδικτυακούς σύνδεσμους της βρετανικής κυβέρνησης για
οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου
και ΕΕ από 1/1/21 εδώ .
Τέλος, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από τη Πρεσβεία της Ελλάδας
στην Τυνίδα, απέστειλε Κατάλογο Επιμελητηρίων Λιβύης.
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.
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στo Βελιγράδι, με ενημερωτικό έγγραφο που απέστειλε μας
γνωρίζει ότι: στις 22 Δεκεμβρίου 2020, η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας
ενέκρινε τις τροποποιήσεις της Οδηγίας για την εφαρμογή της Απόφασης
σχετικά με τους όρους και τον τρόπο εκτέλεσης συναλλαγών σε ξένες
πληρωμές, αναστέλλοντας την έναρξη εφαρμογής αντί της αρχικής
ημερομηνίας εφαρμογής (1 Ιανουαρίου 2021) για τρεις μήνες, δηλαδή έως
την 1η Απριλίου 2021. Αυτές οι αλλαγές δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. 154 στις 23 Δεκεμβρίου 2020 και θα
τεθούν σε ισχύ την 8η ημέρα από την ημέρα της δημοσίευσης, δηλαδή στις
31 Δεκεμβρίου 2020. Επομένως, οι προβλεπόμενες αλλαγές στις εντολές
πληρωμής από αλλοδαπές πράξεις θα εφαρμοστούν από την 1η Απριλίου
2021, αντί για την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως - 1
Ιανουαρίου 2021.
Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Απριλίου 2021, οι εντολές πληρωμής στο
εξωτερικό για τις πράξεις εισαγωγής / εξαγωγής αγαθών (ισχύει μόνο για τον
κωδικό 112 - Εμπορεύματα) πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον
υποχρεωτικά δεδομένα, δηλαδή:
- Στην εντολή είσπραξης, η οποία υποβάλλεται από την εμπορική τράπεζα,
έχει εισαχθεί ένα νέο κουτί 12α, το οποίο αναφέρει τον αριθμό, το έτος και το
ποσό του τιμολογίου / pro-forma τιμολόγιο σύμφωνα με τα δεδομένα από το
πρόγραμμα εισροών που εκδίδεται
- Στην εντολή πληρωμής έχει εισαχθεί ένα νέο τετραγωνίδιο 7α που
αναφέρει τον αριθμό, το έτος και το ποσό του τιμολογίου / pro-forma
τιμολόγιο που πρέπει να πληρωθούν με την εκδοθείσα παραγγελία.
Ο αριθμός του τιμολογίου / pro-forma τιμολόγιο που αναφέρεται στο
χρονοδιάγραμμα εισροών / εντολών πληρωμής πρέπει να αντιστοιχεί στον
αριθμό που αναφέρεται στο τελωνειακό έγγραφο (θέση 44), έτσι ώστε να
φαίνεται εάν ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων δεν έχει εκτελεστεί.
Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με την Οδηγία, οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για
την ακρίβεια των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στα τιμολόγια και οι
τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα στατιστικά δεδομένα από το
χρονοδιάγραμμα εισροών και εντολών πληρωμής στην Εθνική Τράπεζα της
Σερβίας. Ως εκ τούτου, από την 1η Απριλίου 2021 στο χρονοδιάγραμμα
εισροών / εντολών πληρωμής πρέπει να παρέχονται τα εξής δεδομένα:
αριθμός, ποσό και έτος τιμολογίου / pro-forma τιμολόγιο σύμφωνα με τον
κωδικό 112. (Πηγή: Spasic & partners Law Firm). Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι (www.agora.mfa.gr ) τηλ.
+381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την μηνιαία Έκθεση του Γραφείου για την
οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια
του Δεκεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, email: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551
ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. Ε. 2203 Ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου
2020.
Αριθμό
πρωτ.
Β.Ε.Θ.:
4686/30.12.2020.Θέμα: Οδηγίες για το καθεστώς
ενωσιακής/κοινής διαμετακόμισης ως προς τις
σιδηροδρομικές μεταφορές . Για περισσότερες
πληροφορίες: www.aade.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕ.Θ. www.veth.gov.gr.
Ζητήσεις ευρωπαϊκών τροφίμων – ποτών εκ
μέρους
εμπορικών
επισκεπτών
σε
ευρωπαϊκό περίπτερο Διεθνούς Έκθεσης
Middle East Natural & Organic Expo 2020(1517.12.2020)
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο
Ντουμπάι απέστειλε έγγραφο που μας
ενημερώνει για τις
κάτωθι ζητήσεις από
εμπορικούς
επισκέπτες
στο
ευρωπαϊκό
περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Middle East
Natural & Organic Expo 2020(15-17.12.2020) ,
όπως περιήλθαν στο εν λόγω Γραφείο από
ιθύνοντες ευρωπαϊκού περιπτέρου.
- Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Spinneys Fresh Food
https://www.spinneys.com/ , ενδιαφέρεται για την
εισαγωγή διαφόρων βιολογικών προϊόντων
τροφίμων.
Πρόσωπο επικοινωνίας: Praveen
Kumar Nair, pwarsi2000@yahoo.com ,
Εταιρεία
Agrovilla,
https://agrovilla.in/
ενδιαφέρεται για την εισαγωγή βιολογικών
νωπών φρούτων & λαχανικών. Πρόσωπο
επικοινωνίας:
Sharath
Madhavan,
sharathmadhavan@yahoo.com,
- Εταιρεία Jungle Foods ενδιαφέρεται για φυσικό
μεταλλικό νερό, ανθρακούχο και μη, ευρωπαϊκής
προέλευσης, σε γυάλινη φιάλη. Πρόσωπο
επικοινωνίας:
Manu
Kapil,
manu.kapil@gmail.com.
Σημειώνεται ότι ανωτέρω ζητήσεις έχουν,
επίσης, αναρτηθεί στην διαδικτυακή Πύλη
AGORA
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeiaana-xora/infofile/73356.
Focus Business Turkey 2020
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της
Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη
απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Focus Business
Turkey Δεκέμβριος 2020 που έχει ετοιμάσει το
Υπουργείο
Εμπορίου
της
Τουρκικής
Δημοκρατίας. Το δελτίο περιέχει ειδήσεις για την
οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών
και για τις
περιφέρειες. Δείτε το εν λόγω
ενημερωτικό δελτίο.
Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδονησία
Η εταιρία ALDON FURNITURE που έχει έδρα
στην Ινδονησία ( Διεύθυνση: Jl. Ngabul KM. 14,
Jepara ( Central Java ), Indonesia , Τηλ: (62291)74647848, Fax: (62-291)74647848, Κινητό :
(62-81)325688488484,
E-mail:
aldon90a@gmail.com ) και ασχολείται με την
κατασκευή ξύλινων επίπλων ( εσωτερικού ,
εξωτερικού χώρου, κήπου , έπιπλα μπαμπού
(Rattan) ) με σχετικό έγγραφό της προς το ΒΕΘ
εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με
ελληνικές επιχειρήσεις.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

890

7/1/2021 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2108916263

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

893

15/01/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ )
ΤΗΛ. 2313308154

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

898

19/01/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΤΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ,
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

901

19/01/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΪΟΝΤΟΣ ΦΥΜΑΤΙΝΗΣ (MANTOUX) CPV
33651600-4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΛ. 2313320528

3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

902

21/01/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – CPV 18110000-3, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΤΗΛ. 2313320528

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

895

22/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ

896

22/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
" ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ” ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ

897

22/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ

892

26/01/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΗΛ.
2313320546

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

894

26/01/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313308154

ΓΝΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

891

28/1/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΝΕΛΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

899

29/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2421351157

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

900

02/02/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CPV 98390000-3 ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ ΥΠΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΛ. 2313320528

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

875

12/2/2021 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

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.

