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Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τις αναστολές
συμβάσεων Φεβρουαρίου 2021

Στην ακύρωση των προστίμων που είχαν επιβληθεί στα τέλη
του 2020 σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για
εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014
προχωρούν οι Δ.Ο.Υ ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα με την
εγκύκλιο Ε. 2028 /02-02-2021 με Θέμα: «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του
ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, μετά την ψήφιση του
άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α' 256), αναφορικά με ακύρωση
προστίμων
εκπρόθεσμης
υποβολής
καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το
ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016
έως και 25.1.2016» της ΑΑΔΕ, δίνονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. για
την διαγραφή των προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του 2014 που
υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016. Ποσά τα
οποία έχουν ήδη καταβληθεί θα επιστραφούν αφού
συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές διευκρινίζεται στην
σχετική εγκύκλιο. Δείτε το κείμενο της εγκυκλίου.

Παρατείνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να βάλουν σε
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων είτε
πρόκειται για πληττόμενες επιχειρήσεις είτε για κλειστές
επιχειρήσεις και για τον μήνα Φεβρουάριο σύμφωνα με την
σχετική ΚΥΑ. Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 345/Β/311-2021 η απόφαση οικ. 4374/131/2021 για τις αναστολές
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο
2021. Η διαδικασία υποβολής εντύπων μεταβολής
κατάστασης του προσωπικού των επιχειρήσεων θα γίνεται
στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», για όλες τις
περιπτώσεις. Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ 345/Β/31-1-2021 με
τους ΚΑΔ με κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις.

Ακυρώνονται πρόστιμα για εκπρόθεσμη
συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014

Απαγόρευση παραμονής των πελατών που περιμένουν
για take away μέσα ή έξω από την επιχείρηση
Πρόστιμο 300 ευρώ πληρώνουν, από
02.02.2021, όσοι
καταναλωτές παραμένουν στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
ευθύνης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες take
away. Αυτό προβλέπει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αφορά τις επιχειρήσεις Εστίασης (π.χ. εστιατόρια [πλην
φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία,
αναψυκτήρια, καντίνες, catering) για τις οποίες υπάρχει ήδη
αναστολή λειτουργίας και κατ΄εξαίρεση παρέχουν υπηρεσίες
παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away),
διανομής προϊόντων (delivery) και κάθοδόν εξυπηρέτησης
(drive-through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων
μετακίνησης των πολιτών. Η διάταξη ισχύει από την 2α
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τις 8 Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 6:00.

Oι επιχειρήσεις διασφαλίζουν για τους καταναλωτές
δωρεάν με ένα κλικ τις αγορές και τις μετακινήσεις τους
Δωρεάν μπορούν να καθορίζουν τα ραντεβού με τους πελάτες
τους οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα
e-καταναλωτής (https://e-katanalotis.gov.gr/) . Αυτό υπενθυμίζει
με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γενικός
γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης
Σταμπουλίδης. Συγκεκριμένα αναφέρει ο γενικός γραμματέας
ότι: «Οι επιχειρήσεις μπορούν να καθορίζουν δωρεάν ραντεβού
με τους πελάτες χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα eκαταναλωτής της γενικής γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Οι καταναλωτές διασφαλίζουν με ένα κλικ τις
αγορές και τις μετακινήσεις τους».

Ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας - Νέα
διαδικτυακή υπηρεσία e-ΕΦΚΑ
Κοινοποιήθηκε το Γενικό Έγγραφο 39588/2-2-2021 του eΕΦΚΑ σχετικά με τη διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.). Με τις
διατάξεις
του
άρθρου
6
της
υπ'
αριθμ.
οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 ΚΥΑ με θέμα «Ηλεκτρονικές
Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - e-Ε.Φ.Κ.Α.» ορίζεται ότι:
«1. Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται
μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, στην Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ.
2. Οι χρήστες εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης
Αποδεικτικού
Ασφαλιστικής
Ενημερότητας
αφού
προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των
κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και
καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους. Για την είσοδο στην
ηλεκτρονική υπηρεσία Εργοδοτών χρησιμοποιούνται οι
κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του eΕΦΚΑ.
10. Με την ίδια διαδικασία εκδίδεται και το Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε περίπτωση Αναπόγραφου
Εργοδότη. Κατ' εξαίρεση Αποδεικτικά Ασφαλιστικής
Ενημερότητας
εκδίδονται
μετά
από
αίτηση
των
ενδιαφερόμενων στις Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ,
εφόσον δεν είναι εφικτή η χορήγηση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).»
2 & 3 Μαρτίου 2021: Innovative Greeks από τον ΣΕΒ και
την Endeavor Greece
Innovative Greeks ο ΣΕΒ και η Endeavor Greece φέρνουν
κοντά την παγκόσμια κοινότητα Ελλήνων που δημιουργούν και
χρηματοδοτούν καινοτόμες εταιρείες. Κάνουμε την αρχή στις 2
και 3 Μαρτίου 2021, στις 17:00.
Για περισσότερες
πληροφορίες
ακολουθήστε
το
σύνδεσμο
:
https://www.linkedin.com/company/innovative-greeks .

Κοινή Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών και
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων . Χωρίς
δασμούς, μόνο με ΦΠΑ, τα εμπορεύματα καταγωγής
Ην. Βασιλείου
Το Υπουργείο Εξωτερικών δια του Αναπληρωτή
Υπουργού Εξωτερικών υπό την ιδιότητα του επικεφαλής
της Διυπουργικής Επιτροπής για το Brexit, κ. Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
διά του Διοικητή της, κ. Γιώργου Πιτσιλή, σε συνέχεια της
στενής συνεργασίας και συντονισμού τους για την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και για
την καλύτερη ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων
υπογραμμίζουν τα εξής:
Από 1.1.2021, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εκτός
Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι
αποστολές εμπορευμάτων και αγαθών μεταξύ των δύο
μερών υπάγονται σε τελωνειακό έλεγχο (σύμφωνα με τον
Κανονισμό 952/2013 της ΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό
επισημαίνεται ότι:
Για τα εμπορεύματα που έχουν καταγωγή από το
Ηνωμένο Βασίλειο:
● ΔΕΝ επιβάλλεται δασμός («μηδενικός προτιμησιακός
δασμός»).
●
Επιβάλλεται ΦΠΑ εισαγωγής (σύμφωνα με τους
εθνικούς συντελεστές ανά αγαθό).
● Ελέγχονται τυχόν περιορισμοί, απαγορεύσεις και
αδειοδοτήσεις ανά είδος εμπορεύματος και αγαθού
(σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία).
Για τα εμπορεύματα που έχουν καταγωγή από τρίτες
χώρες, αλλά εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω του
Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλεται και δασμός.
Ανάλογα με το είδος της αποστολής των αγαθών
(εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα), την αξία των
εμπορευμάτων και τον τρόπο εισόδου/μεταφοράς τους
στη χώρα μας (πχ. μεταφορά μέσω ταχυδρομείου και
ταχυμεταφορών, προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών),
ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τελωνειακές διαδικασίες
διευκόλυνσης
και
απλούστευσης
και
σχετικές
δασμοφορολογικές
απαλλαγές.
Αναλυτικότερα
παρέχονται οδηγίες στον συνημμένο Πίνακα.
Τέλος, σημειώνεται ότι τα Τελωνεία ΔΕΝ επιβάλλουν
καμία άλλη χρέωση.
Τέλη εκτελωνισμού, που επιβάλλουν μεταφορικές
εταιρείες και ταχυδρομεία/μεταφορές, λοιπές αμοιβές τους
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πχ., τελωνειακή
αντιπροσώπευση) και κόστη για διάφορα δικαιώματα
(αποθήκευση, πρακτόρευση, διατακτικές) υπάγονται στη
συμβατική σχέση μεταξύ του μεταφορέα και του
πελάτη/παραλήπτη.
Είναι δικαίωμα του καταναλωτή να τα αναζητεί και να
ενημερώνεται εγκαίρως για τα παραπάνω. Αντίστοιχα
είναι υποχρέωση των εκτελωνιστικών εταιρειών ή άλλων
παρόχων υπηρεσιών (μεταφορικών κλπ) να παρέχουν
πλήρη ενημέρωση για τα επιπλέον κόστη που ενδέχεται
να προκύπτουν κατά τη συναλλαγή υπό το νέο καθεστώς
που ισχύει από 1.1.2021.
Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων τα ερωτήματααναφορές μόνο όσον αφορά τα ταχυδρομικά δέματα,
μπορούν να υποβάλλονται στις τρεις Τελωνειακές
Περιφέρειες της χώρας ως ακολούθως:
Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής: Τηλ
: 213 2112428,
210 4511389, 210 4525411 e-mail : telp.attikis@aade.gr
και telp.attikis-ddeka@aade.gr.
Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: Τηλ
: 231
3334227, 231 3334228, 231 3334238
e-mail :
telp.thessalonikis@aade.gr.
Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας: Τηλ : 261 3622165, 261
3622175, 261 3622167 e-mail : telp.achaias@aade.gr.
Αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται και μέσα από την
ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/menoy/brexit)
και του Υπουργείου Εξωτερικών (https://brexit.gov.gr/) .
Επισυνάπτεται πίνακας οδηγιών.

4η Έκθεση Προόδου σχετικά με το ζήτημα του ιδιωτικού
χρέους
Δελτίο Τύπου (02.02.2021) : Το Υπουργείο Οικονομικών, υπό τον
συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, παρουσιάζει την 4η Έκθεση Προόδου, στην οποία
αποτυπώνεται, με αριθμητικά στοιχεία, η πορεία εξέλιξης όλων
των δράσεων που αφορούν την αντιμετώπιση του ζητήματος του
ιδιωτικού χρέους. Η ανάλυση των στοιχείων αποδεικνύει ότι η
Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει
ουσιαστικά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, όσον αφορά το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», στις 29
Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η τρίτη φάση πληρωμών ύψους
24,7 εκατ. ευρώ. Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δύο
φάσεις επιδότησης, των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020,
το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης ανέρχεται στα 47,9
εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί στην επιδότηση 110.037 δανείων σε
69.443 δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι
δανειολήπτες οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις
της πανδημίας του κορονοϊού, έχουν εξυπηρετούμενο ή
ρυθμισμένο δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία
και δεν βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμής. Οι
δανειολήπτες που έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας
αναστολής, θα επωφεληθούν από την κρατική επιδότηση μόλις
ολοκληρωθεί η περίοδος της αναστολής. Η κρατική επιδότηση
καλύπτει τη μηνιαία δόση των δανείων τους σε ποσοστό έως
90%, για χρονικό διάστημα 9 μηνών, με τους δικαιούχους να
καλούνται, πλέον, να πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του
δανείου που τους αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδικασία που
ίσχυε έως τώρα. Θα ακολουθήσει και τέταρτη φάση πληρωμών
της επιδότησης στο τέλος Φεβρουαρίου, αφού προηγουμένως
ολοκληρωθεί η επεξεργασία πρόσθετου αριθμού αιτήσεων, η
οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός
αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 160.000 μέσα σε διάστημα
τριών μηνών, 23 φορές υψηλότερος από τον αριθμό των
αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο προσωρινό πρόγραμμα της
προηγούμενης Κυβέρνησης (Ν. 4605/2019), το οποίο διήρκεσε 13
μήνες. Επισημαίνεται ότι η 31η.3.2021, είναι η καταληκτική
προθεσμία εντός της οποίας οι δανειολήπτες που έχουν μη
εξυπηρετούμενο δάνειο, καταγγελμένο ή μη, θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει την επικοινωνία με την τράπεζά τους, ή την εταιρεία
διαχείρισης δανείων αντίστοιχα, ώστε να ρυθμίσουν το δάνειό
τους. Επιπρόσθετα, στην Έκθεση παρουσιάζονται ενέργειες από
την πλευρά του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε συνεργασία
με την Κυβέρνηση, για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών εν
μέσω πανδημίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα
μέσα Μαρτίου 2020 – περίοδο έναρξης της υγειονομικής κρίσης –
έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής
πληρωμής δόσεων δανείων σε 405.473 δάνεια, συνολικού ύψους
28,42 δισ. ευρώ. Ενώ, 397.000 μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά,
καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, συνολικού ύψους 21,2
δισ. ευρώ, ρυθμίστηκαν διμερώς και επιτυχώς μεταξύ Τραπεζών,
Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, και
οφειλετών, από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020.
Όλα τα προαναφερθέντα, καθώς και η σταδιακή εφαρμογή του Ν.
4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»,
αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση προσεγγίζει το ζήτημα της
υπερχρέωσης
νοικοκυριών
και
επιχειρήσεων,
με
αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Και
αυτό θα συνεχίσει να πράττει. 4η Έκθεση Προόδου.

Πρόσκληση για συμμετοχή στην START BEAUTY EXPO IZMIR
Με επιστολή του προς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ο
διοργανωτής, Ebru YÖNEY, τηλ. +90 532 4337542,
www.startfuar.com , της START BEAUTY EXPO IZMIR προσκαλεί
τα μέλη μας ως φιλοξενούμενους αγοραστές στην έκθεση ομορφιάς
και καλλυντικών, την οποία θα διοργανώσουν στη Σμύρνη. Οι
ημερομηνίες της έκθεσης είναι 8 -11 Απριλίου 2021. Οι
παρεχόμενες υπηρεσίες (δωρεάν) είναι: - 3 ημέρες διαμονή στο
ξενοδοχείο, - Συναντήσεις B2B, - Υπηρεσίες μεταφοράς.

Εννέα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας έφερε η εφαρμογή της
ρήτρας διακράτησης των θέσεων εργασίας στα δάνεια με
επιδότηση επιτοκίου μέσω ΤΕΠΙΧ

2.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον
Ιανουάριο μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης του
ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση

Δελτίο Τύπου (04.02.2021) Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: Θετικό αποτύπωμα στην απασχόληση με αύξηση
των θέσεων εργασίας κατά 8.857 είχε η εφαρμογή της ρήτρας
διακράτησης
θέσεων εργασίας στη χορήγηση δανείων
κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου μέσω του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία,
κατά την ένταξη των 15.333 επιχειρήσεων στο ΤΕΠΙΧ ο
συνολικός αριθμός των απασχολούμενων ήταν 117.496. Σήμερα
έχουν αυξηθεί στους 126.353. Από τις 15.333 επιχειρήσεις, η
πλειονότητά τους (8.136) αύξησε τις θέσεις εργασίας. Σε άλλες
5.587 επιχειρήσεις οι θέσεις εργασίας παρέμειναν αμετάβλητες,
ενώ υπήρξαν και 1.610 επιχειρήσεις που δεν τήρησαν τη ρήτρα
με αποτέλεσμα να «χάνουν» την επιδότηση επιτοκίου, όπως
αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη του προγράμματος. Ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης
δήλωσε: «Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ρήτρας
διακράτησης θέσεων που είχαμε θέσει στη χορήγηση δανείων
κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου μέσω του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) είναι εξαιρετικά. Από το σύνολο
των 15.333 επιχειρήσεων που δεσμεύτηκαν όταν πήραν δάνειο
να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, όχι μόνο επιτύχαμε να
έχουμε διακράτηση των θέσεων εργασίας αλλά και αύξηση
αυτών. Συγκεκριμένα, το ΤΕΠΙΧ ξεκίνησε με ρήτρα διακράτησης
117.496
εργαζόμενους και
σήμερα
έχουμε 126.353
εργαζόμενους. Έχουμε δηλαδή αύξηση περίπου 9 χιλιάδων
θέσεων εργασίας μέσω του ΤΕΠΙΧ. Και συνεχίζουμε».

Δελτίο Τύπου 04.02.2021, ΟΑΕΔ: Συνολικά 2.000 νέες
θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά τον Ιανουάριο του
2021 μέσω των νέων και βελτιωμένων προγραμμάτων
απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση συγκριτικά
με τις 1.195 νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο
του 2020 και τις 1.069 θέσεις τον Ιανουάριο του 2019
αντίστοιχα. Παρά το lockdown και τις επιπτώσεις της
πανδημίας στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των
προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ
συνεχίζει να καταγράφει αύξηση σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια. Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τα παρακάτω 7
ανοικτά προγράμματα με συνολικά 37.600 επιδοτούμενες
νέες θέσεις εργασίας, με ποσοστά επιχορήγησης 60-100%
του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών:
1.
Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά
Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12
μηνών με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830€ για
επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα
ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά
εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 830€
μηνιαία.
2.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων
55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ,
δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων
και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα
επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται
στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους έως τα 750€ μηνιαία.
3.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 30
ετών και άνω με 7.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες
Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, διάρκειας 12 μηνών.
Η μηνιαία επιδότηση ανέρχεται στα 473€ (άνεργοι έως 49
ετών), 568 € (άνεργοι 50+ ετών), 615 € (μακροχρόνια
άνεργοι) και 710 € (μακροχρόνια άνεργοι 50+ ετών).
4.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων
έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις εργασίας σε κλάδους
έξυπνης εξειδίκευσης, διάρκειας 15 μηνών. Η επιδότηση
ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαία.
5.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων
22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10
μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€
μηνιαία.
6.
Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας
Ανέργων 18-30 ετών με 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις
Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου,
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 μηνών. Ο
ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το 100% του
κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).
7.
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς
Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας
12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαία.
Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους
συμπεριλαμβάνονται
τα
αντίστοιχα
δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό
τομέα.
Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω προγράμματα, έχουν
απλουστευτεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν
επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και
πληρωμής και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος της
επιχορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να
επισκεφτούν
την
ιστοσελίδα
του
ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata .

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη δράση #Voucher
κατάρτισης ανέργων 30-49 ετών Έως 26/02/2021 και ώρα
14:00
Κατάρτιση και προώθηση στην απασχόληση 10.000 ανέργων
ηλικίας 30 έως 49 ετών, αποφοίτων δευτεροβάθμιας
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.
Αιτήσεις
ωφελούμενων:
https://www.voucher.gov.gr/ui/project/37/personal. Η κατάρτιση
και η πρακτική άσκηση αφορά τεχνικά επαγγέλματα στους τομείς:
μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας,
τουρισμού και επισιτισμού.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν
εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 ευρώ. 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 διακοσίων (200) ωρών
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
και πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας
τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.
Δείτε
περισσότερα:
https://bit.ly/3aqqrZQ
.
Στείλε
τα
δικαιολογητικά σου , τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτοποίηση,
βεβαίωση ανεργίας, αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών,
καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε
περίπτωση που το απολυτήριο ή ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε
στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και ΥΔ) στο
anaptyxiaki@korinthiacc.gr . Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με το ΚΕΚ το Επιμελητηρίου Κορινθίας στο
τηλέφωνο 2741024464 (931).

Μια Δημόσια Διαδικτυακή Συζήτηση Για Την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, Τη Δημόσια Διοίκηση Και Τη Δικαιοσύνη Στην
Ελλάδα
Το δέκατο diaNEOsis Live θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/2
στις 18:30 (zoom link). Δήλωση συμμετοχής στο σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k6LdfdrtRCaJT6e6
3m6VYg .

Πώς να καλλιεργήσετε έναν τρόπο σκέψης εστιασμένο στη
διαρκή ανάπτυξη
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. πραγματοποιεί την Τετάρτη
10 Φεβρουαρίου 2021 στις 17:00 το 3ο κατά σειρά διαδικτυακό
evenTIZ Live Story με θέμα «Πώς να καλλιεργήσετε έναν τρόπο
σκέψης εστιασμένο στη διαρκή ανάπτυξη» με τον Παναγιώτη
Παπαδόπουλο, εταίρο στην Marathon Venture Capital. Ο κ. Πάνος
Παπαδόπουλος ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα
αρχικά με την ίδρυση της Startup εταιρείας Bugsense, η οποία στη
συνέχεια εξαγοράστηκε από την αμερικάνικη Splunk το 2013. Έχει
σπουδάσει επιστήμη Υπολογιστών στο ΟΠΑ και Ψηφιακά
Νομίσματα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το κοινό θα έχει την
ευκαιρία να ακούσει πώς και γιατί ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας
του διαδικτύου θα πρέπει να απορροφήσει τη διαδικτυακή
κουλτούρα για να μπορέσει να αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς. Θα
παρατεθούν παραδείγματα από την ιστορία της Bugsense αλλά και
άλλων επιτυχημένων εταιρειών. Τα evenTIZ αποτελούν μια σειρά,
σύντομων σε διάρκεια [15’ Ομιλία + 10’ Q&A], επιμορφωτικών
διαδικτυακών
«ζωντανών
ιστοριών»,
όπου
εξέχουσες
προσωπικότητες από όλο τον κόσμο μοιράζονται ζωντανά τις
ιστορίες και τις γνώσεις τους. Τα evenTIZ απευθύνονται όχι μόνο
σε ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων (startuppers), αλλά και σε όλους
όσους «φλερτάρουν» με την ιδέα του επιχειρείν. Μετά την 15λεπτη
ομιλία, η οποία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας zoom, το
εγγεγραμμένο κοινό θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήματα
για 10 λεπτά (Q&A), στα οποία θα απαντήσει άμεσα ο ομιλητής. Η
συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά προαπαιτείται εγγραφή μέσω της
παρακάτω
φόρμας.
Φόρμα
Εγγραφής:
https://forms.gle/zRDfBcb6f1ap6rLz8. Ο διαθέσιμος αριθμός
εγγεγραμμένων είναι περιορισμένος και πραγματοποιείται με σειρά
προτεραιότητας μέχρι τις 15:00 της ημέρας διεξαγωγής του
evenTIZ.
Οι
υπόλοιποι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
παρακολουθήσουν μέσω της πλατφόρμας του Facebook της ΑΖΚThessaloniki Innovation Zone, καθώς θα υπάρχει απευθείας και
ταυτόχρονη μετάδοση, χωρίς όμως τη δυνατότητα υποβολής
ερωτημάτων.

Ανακοίνωση
εκπαίδευσης

πραγματοποίησης

σεμιναρίων

αναγκαίας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μας γνωρίζει ότι τα
σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2021 τα οποία θα
πραγματοποιηθούν το Φεβρουάριο 2021 είναι τα :
•
«Παρουσίαση νομοθετικού πλαισίου για τη Ρύθμιση
Οφειλών και την Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας, ν.4738/2020»,
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 17:00 -22:00, με
εισηγήτριες τις κυρίες Θεώνη Αλαμπάση Προϊσταμένη Τμήματος
Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών της ΕΓΔΙΧ και Σουζάνα
Κλημεντίδη, δικηγόρο,
•
«Ρυθμίσεις Οφειλών και Λοιπά Θέματα Εκούσιας
Είσπραξης», Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 17:00 22:00, με εισηγήτριες τις κυρίες Γεωργία Πουτογλίδου,
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εισπράξεων ΑΑΔΕ, Αναστασία
Βοντετσιάνου, υπάλληλο Α΄ Τμήματος και Μαρία Πρηνιωτάκη,
υπάλληλο Β΄ Τμήματος της ανωτέρω Διεύθυνσης,
•
«Ειδικά Θέματα Μετασχηματισμών του ν.4601/2019 και
Ανωνύμων Εταιρειών του ν.4548/2018. Παρουσίαση Ειδικών
Περιπτώσεων», Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 17:00 22:00, με εισηγητή τον κ. Γεράσιμο Γεωργόπουλο, Προϊστάμενο
Τμήματο Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.),
•
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Φορολογικό μέρος»,
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 17:00 με 22:00, με
εισηγητή τον κ. Χρήστο Γιαννόπουλο, τ. Γενικό Διευθυντή
Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια
μπορείτε
να τα
παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
•
Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (live streaming)
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής
ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
•
Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες: https://oe-e.gr/ .

Συνεργασία ΟΑΕΔ-UNICEF για την προώθηση της
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των νέων μέσω της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Δελτίο Τύπου 02.02.2021: Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ
του ΟΑΕΔ και της UNICEF υπέγραψαν ο Διοικητής του
ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Επικεφαλής του
Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, Luciano Calestini, για
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων δράσεων και
πρωτοβουλιών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και
εργασιακής ένταξης των νέων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη
υποστήριξης της εθνικής στρατηγικής και των πολιτικών που
αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής και
εργασιακής ένταξης και λαμβάνοντας υπόψη τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο ΟΑΕΔ και η UNICEF καθόρισαν
βασικούς
τομείς
συνεργασίας,
προκειμένου
να
υποστηριχθούν οι έφηβοι και οι νέοι που βρίσκονται σε
κίνδυνο, μέσω της παροχής καλύτερης επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και διευρυμένων
ευκαιριών απασχόλησης.
Τα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν την υποστήριξη των
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ από
την UNICEF, καθώς συντελούν έναν κρίσιμο ρόλο στη
διασφάλιση ποιοτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και
πρόσβασης στην αγορά εργασίας για εφήβους και νέους.
Επίσης, η συμφωνία προωθεί την ανάπτυξη ευέλικτων και
αλληλοσυνδεόμενων
προγραμμάτων
επαγγελματικής
κατάρτισης
και
προσανατολισμού
στην
εργασία,
προσαρμοσμένων στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων και
τη δημιουργία μιας δεξαμενής εναλλακτικών διαδρομών, ως
βιώσιμης λύσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και την πρόσβαση σε
αποτελεσματικότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Προωθείται,
ακόμη, η δημιουργία συνδέσμων πρόσβασης για εφήβους
και νέους στην Ελλάδα με το πρόγραμμα Generation
Unlimited (GenU) για την παροχή διευρυμένης εκπαίδευσης
και δια βίου μάθησης, κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς
και η αξιοποίηση της τεχνολογίας και καινοτόμων
προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας
δεξιοτήτων, τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία και
την υποστήριξη των εφήβων και των νέων, μέσω
προγραμμάτων
επαγγελματικής
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης.
Τέλος, προβλέπεται η συνεργασία στην
ανάπτυξη προγραμμάτων πρόσβασης στην απασχόληση
και την επιχειρηματικότητα που να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και στους
τομείς διαχείρισης δεδομένων και της ανάπτυξης
τεκμηρίωσης, που προωθούν την ελκυστικότητα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ και της UNICEF.
Καινοτόμα προγράμματα επιμόρφωσης από το Κέντρο
Επιμόρφωσης
και
Δια
Βίου
Μάθησης
του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1.
Drone Pro. Χειρισμός UAVs, Επεξεργασία &
Φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs
127 ώρες , 12 ECTS
2.
GIS-Pro. Εξειδικευμένες Εφαρμογές GIS
42 ώρες , 3 ECTS
Την επιστημονική εποπτεία των προγραμμάτων έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Περάκης Καθηγητής του Τμήματος
Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Παράταση εγγραφών έως 15/2/2021!!! Κλείσε
τη θέση σου! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε :
Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:
Διεύθυνση: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα
Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006366-90, e-mail:
learning@uth.gr , WebSite: http://www.learning.uth.gr/ .
Facebook: Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
Instagram:
https://www.instagram.com/learning.uth/ .

Νέος κύκλος προγραμμάτων eLearning του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών - Έναρξη Φεβρουάριος 2021

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Ρυθμίσεις οφειλών
και παροχής δεύτερης ευκαιρίας»

Η διά βίου μάθηση είναι μια ακόμα πρόκληση για το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών στην οποία ανταποκρίνεται με
υπευθυνότητα και όραμα. Τα πάνω από πενήντα elearning
προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
του ΟΠΑ έχουν ως στόχο να προάγουν τη διεύρυνση και τον
εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευόμενων μέσω σύγχρονων και καινοτομικών μεθόδων
κατάρτισης, ενώ το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων αυξάνεται
συνεχώς ανταποκρινόμενο στις αναφυόμενες ανάγκες της
αγοράς εργασίας. Η διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται από
καθηγητές και διδάσκοντες του Ιδρύματος και εκπαιδευτές με
υψηλή ειδίκευση και πολύχρονη διδακτική εμπειρία.
Για όσους θέλουν να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες και να
διευρύνουν τις γνώσεις τους με ευελιξία στον τρόπο και το χρόνο
μελέτης, τα προγράμματα του ΟΠΑ είναι ιδανικά. Τα
προγράμματα εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, Μάνατζμεντ & Στρατηγική, Τεχνολογίες
Πληροφοριών, Χρηματοοικονομικά & Λογιστική, Στατιστική και
Ανάλυση Δεδομένων, Επιχειρηματικότητα.
Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις
απαιτήσεις κάθε προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και
Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά
το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που
παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι μέθοδοι εκπαίδευσης
που
χρησιμοποιήθηκαν.
Δηλώσεις
Συμμετοχής
στα
προγράμματα eLearning σειράς Φεβρουαρίου 2021 γίνονται
δεκτές έως και τις 14 Φεβρουαρίου. Γνωρίστε όλα τα
eLearning
προγράμματα
του
ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
στο
https://elearning.aueb.gr/ . Περισσότερες πληροφορίες στον
σύνδεσμο: https://elearning.aueb.gr/?acm=101206_210 .

Το Επιμελητήριο Άρτας σε συνεργασία με τον Δικηγορικό
Σύλλογο Άρτας και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών Άρτας-Φιλιππιάδας,
σας προσκαλεί σε
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Ρυθμίσεις οφειλών και
παροχής δεύτερης ευκαιρίας». Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 17:00-19:00. Κεντρικός ομιλητής : κ. Φώτης
Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
και τα στελέχη της ΕΓΔΙΧ, θα παρουσιάσουν τους βασικούς
άξονες και τις καινοτομίες του ν.4738/2020
«Ρύθμιση
Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» και θα
απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα:
-Τον
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε έως 240
δόσεις, - Τη διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών
φυσικών & νομικών προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας,
-Την πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία
της 1ης κατοικίας, -Το ρόλο των επιστημονικών κλάδων.
Πληροφορίες στο 26810 28728. Join Zoom Meeting :
https://zoom.us/j/7302246176 .

Πρόσκληση στη διαδικτυακή τελική διεθνή εκδήλωση του
έργου CRAFTLAB
Το Επιμελητήριο Λευκάδας σας προσκαλεί στη διαδικτυακή
τελική διεθνή εκδήλωση του έργου CRAFTLAB για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτού και των προοπτικών
επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κλάδους που συνδέονται με την
πολιτιστική παράδοση (κεραμική, μωσαϊκό, υφαντική), την
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. Περισσότερες πληροφορίες για
το Πρόγραμμα και για την συμμετοχή σας στο site του έργου
https://interreg-craftlab.eu/
&
www.lefkadachamber.gr.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Mπορείτε να
εγγραφείτε στην εκδήλωση στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://zoom.us/webinar/register/WN_4E5izHw0Rum7kbejr5Txu
w .

Ψηφιακή Εκδήλωση "Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας
Ε.Ε. - Ηνωμένου Βασιλείου"
Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την
Enterprise Greece, το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων
σας προσκαλούν σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:
«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
Ε.Ε. ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Ενημέρωση
ελληνικών επιχειρήσεων για τις κύριες μεταβολές από
01.01.2021» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14.00-17.00. Επισυνάπτεται
η πρόσκληση για την εκδήλωση. Για τη διευκόλυνση της
συζήτησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλουν γραπτώς τα ερωτήματά τους, έως
12.2.2021,κάνοντας την εγγραφή τους στο σύνδεσμο;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzPcqVHNz
mj8S23hXAHMDSn-6ogIOaKL6j1_ecHdwvlriGA/viewform

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη 20
έως 28 Φεβρουαρίου 2021
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία,
πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της
Έκθεσης CAMP & CARAVAN ISTANBUL και καλύπτουν:
1.
Το κόστος του ξενοδοχείου 4* ή 5* αστέρων για 2
διανυκτερεύσεις με πρωινό.
2.
Δωρεάν είσοδο στην έκθεση.
3.
Μεταφορά από το ξενοδοχείο προς τον εκθεσιακό
χώρο και αντιστρόφως καθημερινά.
Οι εταιρίες που επιθυμούν να επισκεφθούν την Έκθεση,
παρακαλούνται να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο
έντυπο συμμετοχής και να την στείλουν στο email:
info@etee.gr , chamber@etee.gr .
Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να επισκεφθούν όσες
Εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς
δωρεάν. Για τις εταιρίες οι οποίες δεν είναι μέλη του ΕΤΕΕ, θα
παρακαλούσα την καταβολή 70 ευρώ ανά άτομο η 120 ευρώ
για 2 άτομα της ίδιας εταιρίας. Το ανωτέρω ποσό αφορά
οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η κατάθεση γίνεται στην
ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660.
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660).

Εικονική εμπορική έκθεση INDIA FASHION CONNECT, 913 Φεβρουαρίου 2021
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα (3,
Κλεάνθους, Αθήνα 10674, Τηλ: 210 7216227, 210 7216481,
Φαξ: 210 7235458, E-mail: mkt.athens@mea.gov.in ,
Ιστοσελίδα: www.indianembassy.gr) μας ενημέρωσε ότι, το
Εμπορικό Επιμελητήριο της Ινδίας (ICC), Καλκούτα, Ινδία, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανιών της
Κυβέρνησης της Ινδίας θα διοργανώσει μια έκθεση εικονικού
εμπορίου για τους Ινδούς κατασκευαστές / εξαγωγείς να
συνδεθούν με αγοραστές από την Ευρώπη. Οι λεπτομέρειες
της εκδήλωσης είναι οι εξής: Όνομα εκδήλωσης: INDIA
FASHION CONNECT- Μια εικονική εμπορική έκθεση που
συνδέει αγοραστές από την Ευρώπη. Ημερομηνίες: 9-13
Φεβρουαρίου 2021. Προφίλ εκθέματος: Ένδυση, Ρούχα,
Υφάσματα, Έτοιμα φορέματα, Αξεσουάρ, Ομορφιά και τρόπος
ζωής. Ο σύνδεσμος εγγραφής αγοραστή για το εν λόγω
συμβάν
είναι:
http://iccfashionexpo.skyfair.live/live/vregister.htm .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Β8

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε :
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Επιχειρηματικές Εξελίξεις
στην Γερμανία – Πτώση του Δείκτη Επιχειρηματικού
Κλίματος στα Ανατολικά Κρατίδια της Γερμανίας – Αύξηση
της βραχυπρόθεσμης εργασίας.
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Γερμανικές Επιχειρήσεις
- Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου οι περιορισμοί λόγω
κορωνοϊού - Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην
αυτοκινητοβιομηχανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Βερολίνο
(http://www.agora.mfa.gr/823
)
,email:
ecocomberlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσης που έλαβε από το
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο
Κάϊρο, μας γνωρίζει ότι η Αίγυπτος κατάθεσε στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) νέα κοινοποίηση SPS σχετικά με την
πρόταση
μηχανισμού
εισαγωγής
σπόρων
πατάτας.
Επισυνάπτεται η προαναφερόμενη κοινοποίηση και η ανεπίσημη
αγγλική μετάφραση της πρότασης, ενώ στους ακόλουθους
συνδέσμους της ιστοσελίδας του ΠΟΕ, μπορείτε να
παρακολουθείτε τόσο τις νέες ειδοποιήσεις όσο και τις συναφείς
προσθήκες σε προηγούμενες ειδοποιήσεις :
α)
Για
τεχνικά
εμπόδια:
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και
β)
Για
υγειονομικά
και
φυτοϋγειονομικά:
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search. Για την ενημέρωσή
σας και την αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κλπ, ως
προς τα νέα πρότυπα, απευθείας στο Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων Καΐρου, στο e-mail: ecocomcairo@mfa.gr , το αργότερο μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021,
προκειμένου να προωθηθούν εγκαίρως στην Αντιπροσωπεία της
ΕΕ στο Κάϊρο .
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε δελτίο οικονομικών
και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου , Ιανουάριος 2021. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036,
email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο Ιανουαρίου 2021, του Γραφείου Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα
Τίρανα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού
και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), email:
ecocomtirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις
από την Αργεντινή (Ιανουάριος 2021). Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Μπουένος Άϊρες
(www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina),
email:
ecocombuenosaires@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 Ιανουαρίου 2021.
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 .

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη
Βουλγαρία – Τεύχος Φεβρουαρίου 2021. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια
(www.agora.mfa.gr ), email: econom-sofia@mfa.gr ,τηλ:
(+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 και την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
εξελίξεων στην Ισπανία, Ιανουάριος 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ) ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε
Ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές
ειδήσεις για το Ισραήλ, μηνός Ιανουαρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ:
+972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email:
ecocom-telaviv@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 Ιανουάριο 2021. το εν
λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη
«Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844) .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-ottawa@mfa.gr
, τηλ: 613 238 6271-2,
fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)
ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, απέστειλε email που μας
ενημερώνει ότι το Γραφείο ΟΕΥ Σικάγο συμμετείχε με το στέλεχος του
Ζαφειρένια Προεστάκη, σε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο
«Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στον κλάδο
τροφίμων και ποτών», που διοργάνωσε η εταιρεία ανάπτυξης εταιρικού
λογισμικού APTEAN ( www.aptean.com ) με σημαντικούς πελάτες του
χώρου (ενδεικτικά, Starbucks, Mondelez, Dole). Προσκεκλημένοι
ομιλητές ήταν οι κύριοι Farzin Zadeh (Starbucks) και Issac Schmitt
(Nature Fresh Farms). Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε η έρευνα της
εταιρείας σχετικά με τη προβλεπόμενη εξέλιξη του ως άνω κλάδου κατά
την επόμενη πενταετία, βασισμένη σε πρόσφατες συνεντεύξεις περίπου
3.000 υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων. Η παρουσίαση των
ευρημάτων της έρευνας της APTEAN επικεντρώθηκε σε δύο θεματικές
ενότητες: α) ποιοι παράγοντες θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στον
κλάδο τροφίμων και ποτών και β) ποιες θα είναι οι μεγαλύτερες απειλές,
που θα αντιμετωπίσει αυτός. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι
παράγοντες, που θεωρούνται σημαντικοί για την εξέλιξη του κλάδου,
γίνονται ταυτόχρονα αντιληπτοί από τις επιχειρήσεις και ως απειλές.
Πρόκειται για τις νέες προτιμήσεις, συνήθειες και απαιτήσεις των
καταναλωτών και τις ανερχόμενες τεχνολογίες. Αναλυτικότερα, οι
καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τη βιωσιμότητα των
προϊόντων (ελαχιστοποίηση της απώλειας φαγητού/πόρων κατά την
παρασκευή τους, λιτότερες και οικολογικές συσκευασίες) καθώς και για
την ποιότητα της τροφής (υγιεινότερα, φρέσκα προϊόντα, προϊόντα χωρίς
γλουτένη, τοξίνες ή γενετικά τροποποιημένα στοιχεία, με λιγότερα και
΄καθαρότερα’ συστατικά, φυτικές πρωτεΐνες, φυτικά υποκατάστατα
κρέατος κλπ.). Όλα τα παραπάνω πρόκειται να μεταμορφώσουν τόσο
την παραγωγή, όσο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες των επιχειρήσεων.
Αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιήσουν
σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό τους, προκειμένου να
ανταποκριθούν στην αλλαγή των δεδομένων. Η ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών θα έχει αναπόφευκτα επίδραση στη δομή και τη διοίκηση
των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, λόγω της εξειδίκευσης των
τεχνολογικών εργαλείων ανά τομέα και τμήμα της επιχείρησης, θα
χρειαστεί να επανδρωθούν εντός των επιχειρήσεων ευέλικτες ομάδες
εργαζομένων, οι οποίες θα συνεργάζονται στενά και αποτελεσματικά
μεταξύ τους. Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες
θεώρησαν ότι η μη επικαιροποίηση της τεχνολογίας των επιχειρήσεων
αποτελεί για αυτές μεγαλύτερη απειλή σε σύγκριση με την πανδημία.
Άλλωστε, η πανδημία κατέδειξε τη βαρύτητα της προορατικής δράσης
("proactive" αντί για "reactive") βασισμένης σε συλλογή και ανάλυση
δεδομένων και στοιχείων, καθώς στο σημείο αυτό κρίθηκε όχι μόνο η
κερδοφορία, αλλά και η ίδια η επιβίωση των επιχειρήσεων εν καιρώ
πανδημίας. Η επένδυση στις αναδυόμενες τεχνολογίες θεωρείται,
επομένως, ως απολύτως απαραίτητη, καθώς μακροπρόθεσμα ο
ανταγωνισμός πρόκειται να καταστεί αδύνατος για όσους μείνουν πίσω
τώρα, παρόλο που βραχυπρόθεσμα συνεπάγεται αυξημένο κόστος. Ως
πρόκληση αναφέρθηκε το γεγονός ότι επιχειρήσεις συχνά δε γνωρίζουν
το σύγχρονο τεχνολογικό τοπίο, ούτε τα εργαλεία και τις δυνατότητες
που τους προσφέρονται, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολο για τα
ηγετικά στελέχη τους να οραματιστούν και να σχεδιάσουν το μέλλον της
επιχείρησής τους, προτού εκκινήσουν τη διαδικασία της ψηφιακής τους
μεταρρύθμισης. Συνημμένα στο παρόν μήνυμα, έχουν αποσταλεί οι
διαφάνειες τις οποίες παρουσίασαν οι ομιλητές του σεμιναρίου. Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Σικάγο (http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312) 867-0464, φαξ: (312) 8673824, e-mail: ecocom-chicago@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων από την Ολλανδία για τον μήνα Ιανουάριο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Χάγη
(www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Mega Virtual Buer Seller Meeting
Το Ελληνο-Ινδικό Επιμελητήριο Εμπορίου και
Οικονομίας ενημερώνει και προσκαλεί Ελληνικές
επιχειρήσεις/εισαγωγείς μαρμάρων και πλακιδίων, να
συμμετάσχουν στο ψηφιακό forum Mega Virtual Buer
Seller Meeting που διοργανώνει σε συνεργασία με
τον TPCI Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου και
Επενδύσεων της Ινδίας από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι
τις 3 Μαρτίου. Το forum επικεντρώνεται σε Β2Β
sessions μεταξύ εμπόρων κεραμικών, διακοσμητικών
πετρών, μαρμάρων, μαγειρικών σκευών και ειδών
υγιεινής. Θα υπάρχουν συνολικά 28 εικονικές Β2Β
συνεδρίες για συγκεκριμένες χώρες, προωθώντας
εμπορικές και επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ
Ινδών επιχειρηματιών και άλλων χωρών. Οι εικονικές
συνεδριάσεις για τους Έλληνες επιχειρηματίες θα
πραγματοποιηθούν στις 10 και 16 Φεβρουαρίου
απογευματινή ώρα (θα ανακοινωθεί). Η διοργάνωση
θα προσφέρει τη δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των
συμμετεχόντων, διάδραση με τους ομιλητές, επίσκεψη
στα εικονικά περίπτερα των χορηγών και
πραγματοποίηση εικονικών συναντήσεων Β2Β μεταξύ
των Ινδών επιχειρηματιών με των Ελλήνων ομολόγων
τους. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή κατοχυρώνεται
με την αποστολή της συμμετοχής στο email: tradeaffairs@hi-chamber.org . Προθεσμία υποβολής
συμμετοχής: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, στις 12:00.

Παρουσίαση νέας έκδοσης Διεθνούς Έκθεσης
Κατασκευών 'Mondial du Bâtiment' (BATIMAT,
IDEOBAIN, INTERCLIMA), Παρίσι, 3-6 Οκτωβρίου
2022
Όπως μας ενημερώνει το γραφείο Ο.Ε.Υ. της
πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι (Τηλέφωνο: +33 1
47 23 72 28, KIN.: +33 6 69 46 40 21, ΦΑΞ: +33 1 40
70 19 04, Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-paris@mfa.gr)
Πραγματοποιήθηκε στις
28.01.2021, συνέντευξη
τύπου των διοργανωτών της Διεθνούς Έκθεσης
“Mondial du Bâtiment” προκειμένου να παρουσιασθεί
η νέα έκδοση της Έκθεσης, η οποία θα λάβει χώρα
κατά το διάστημα 3-6 Οκτωβρίου 2022. Η έκθεση, η
οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις
στον κλάδο των κατασκευών και δομικών υλικών
παγκοσμίως, αποτελείται από τρεις επιμέρους
εκθέσεις, την BATIMAT, που ειδικεύεται στις
κατασκευές και τα δομικά υλικά, την ΙDEOBAIN για τα
είδη υγιεινής και τις λύσεις στον χώρο του μπάνιου
και
την
INTERCLIMA για
την
ενεργειακή
αποδοτικότητα
και
τις
κατασκευές
υψηλής
τεχνολογίας. Η έκθεση διοργανώνεται από την
εταιρεία Reed Expositions, την Ένωση Βιομηχανιών
Ειδών Υγιεινής AFISB (Association Française des
Industries de la Salle de Bains) και την Ένωση
Βιομηχανιών Θερμικής, Αερο-ηλεκτρικής και Ψυκτικής
Uniclima. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Έκθεσης κ.
Guillaume LOIZEAUD, η απόφαση για αλλαγή
ορισμένων στοιχείων της έκθεσης λήφθηκε για την
αντιμετώπιση τριών βασικών προβλημάτων: α) του
χώρου διοργάνωσης, ο οποίος βρισκόταν πολύ
μακρυά με δύσκολη πρόσβαση, β) του υψηλού
κόστους για τους εκθέτες που καθιστούσε την
απόδοση της 'επένδυσής' τους χαμηλή, και γ) του
γιγαντισμού που εμφάνιζε η έκθεση τα τελευταία έτη.
η Διεθνής Έκθεση Mondial du Bâtiment αποτελεί μία
από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον χώρο των
κατασκευών διεθνώς και από τις μεγαλύτερες στη
Γαλλία και διοργανώνεται κάθε δύο έτη. Σχετικός
σύνδεσμος:
https://www.batimat.com/en-gb.html.
(ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, 01.02.2021).
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11/02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. 2310381080
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11/02/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
ΤΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 2106551691

ΓΕΝ

51

12/02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ
(ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ,
ΟΦΘ,
ΦΦΘ)
ΓΙΑ
ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
17/02/2021
13/03/2021
ΤΗΛ. 2310381080
12/02/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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15/02/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΟΞΥΓΟΝΟ (24111900-4)>> ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2
ΕΤΩΝ ΤΗΛ. 2421351133

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
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17/02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19 ΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ. 2313307195
17/02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ
ΣΣΑΣ
ΕΤΟΥΣ
2021
ΤΗΛ.231096210

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

22/02/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
(RFID)
ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ
ΣΤΟ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2313317534
22/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
- ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΗΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ
111
ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΜΑΧΗΣ
ΤΗΛ. 2428045737
22/02/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(ΕΜΒΟΛΙΑ)
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ ΤΗΛ. 2103483161
23/02/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ
95
ΑΔΤΕ
ΤΗΛ. 2241055610
23/02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2431023950

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26/02/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΑΤΟ " PROCUREMENT
FOR INTERIM FACILITY"

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ
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ΠΑΡΟΧΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ
OF ELECTRONIC SECURITY SYSTEM

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

ΣΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

95 ΑΔΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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9/3/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΤΗΛ. 2108705013/15

ΤΗΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

60

12/03/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

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.

