Φεβρουάριος 2021
Η απόφαση για τις επιταγές: «Παγώνει» η σφράγιση
για τους πληττόμενους
Αιτήσεις ξανά στο MyBusinessSupport θα χρειαστεί να
κάνουν από 12 ως 17 του μηνός, επιχειρήσεις και
επαγγελματίες που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή
ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και καταγράφουν
μείωση τζίρου κατά 40% το διάστημα ΟκτωβρίουΔεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2019. Αυτό προβλέπει υπουργική απόφαση Α.
1022 /09-02-2021 : «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την
εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.
4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις (Α’ 17)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 516
Β/09.02.2021 και ενεργοποιεί την παράταση κατά 75
ημέρες στην προθεσμία πληρωμής των επιταγών που
λήγουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου βάσει
συγκεκριμένων ΚΑΔ. Δείτε την απόφαση ΦΕΚ.
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης "Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων
Εστίασης
για
την
προμήθεια
Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου"
Δημοσιεύτηκε η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης
"Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια
Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου" με την
επέκταση της επιδότησης για προμήθεια θερμαντικών
σωμάτων εξωτερικού χώρου με χρήματα του ΕΣΠΑ και στα
ξενοδοχεία και στα τουριστικά καταλύματα. Δείτε
περισσότερα εδώ.

Τροποποίηση της αναστολής
κατά τον μήνα Ιανουάριο

συμβάσεων εργασίας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 5693/200/5.2.2021 με την οποία
τροποποιείται η απόφαση 3208/108/22-1-2021 απόφασης
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα
Ιανουάριο» (Β' 234). Περιελήφθησαν νέοι ΚΑΔ για τον
αθλητισμό που ήταν κλειστοί από 18/1/2021 έως
25/1/2021. Αναλυτικά η ΚΥΑ στο ΦΕΚ 460/Β/6-2-2021.
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Επιστρεπτέα
Προκαταβολή
6
-Διαδικασία
υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης
με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 540/11-02-2021 η Κ.Υ.Α. αριθμ. ΓΔΟΥ
154/2021 με θέμα: «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα
Ιανουάριο 2021». Η εκδήλωση ενδιαφέροντος με τα συνοδευτικά
στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 22/02/2021.
Προσδιορισμός
πληττόμενων
επιχειρήσεων
για
την
υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του
συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος
για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 538Β/11.02.2021 η με αριθμό
πρωτοκόλλου
Α. 1025 /09-02-2021 απόφαση με θέμα :
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού
μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Δείτε την απόφαση όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Αναβάθμιση πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους σε νέες αγορές"
55 επιχειρηματικά σχέδια εντάσσονται
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
ικανοτήτων τους σε νέες αγορές".
επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού
3.169,650,08 €. Η συνολική Δημόσια
295,433,535.25€. Δείτε περισσότερα εδώ.

στη δράση "Αναβάθμιση
για την ανάπτυξη των
Πρόσθετου συνολικού
(δημόσια
δαπάνη)
Δαπάνη ανέρχεται σε

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της 2ης
φάσης 2020 του Μ.Ι. επιχειρήσεων
Μετά από σχετικό αίτημα του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης
Ελληνικών Νησιών-ΕΟΑΕΝ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 2η φάση 2020 του
Μεταφορικού Ισοδυνάμου και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η Τετάρτη 31/3/2021.

Παγώνουν έως το τέλος του έτους όλες οι βεβαιωμένες οφειλές προς στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα που είχαν
ανασταλεί έως τις 30 Απριλίου 2021
Παγώνουν έως το τέλος του έτους όλες οι βεβαιωμένες οφειλές προς στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα που είχαν ανασταλεί έως
τις 30 Απριλίου 2021. Μάλιστα διπλασιάζεται και ο ρυθμός των δόσεων εξόφλησης των υποχρεώσεων αυτών. Οι οφειλέτες θα έχουν
τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις συγκεκριμένες οφειλές σε 24 άτοκες ή 48 δόσεις με επιτόκιο 2,5% και με την πρώτη δόση να
καταβάλλεται ως την 31 Ιανουαρίου 2022. Αναστέλλεται, επίσης, η είσπραξη της δόσης του μηνός Φεβρουαρίου ρυθμισμένων στη
φορολογική διοίκηση οφειλών για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, καθώς και για τους
εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επεκτείνοντας τις παρεμβάσεις και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης προς τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις. Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Κ. Χατζηδάκης: Παρατείνονται έως το τέλος τους έτους
οι
ασφαλιστικές
εισφορές
επιχειρήσεων
και
ελεύθερων επαγγελματιών
12.02.2021, Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η
ακόλουθη ανακοίνωση: Την εκ νέου παράταση έως και τις
31/12/2021 της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών,
για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που
αφορούσαν στην πρώτη περίοδο της καραντίνας και για τις
οποίες είχε δοθεί παράταση πληρωμής μέχρι τις 30
Απριλίου 2021, ανακοίνωσε σήμερα από το βήμα της
Βουλής ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα εξήγγειλε
ένα ειδικό πλαίσιο για την αποπληρωμή των οφειλών
αυτών, που θα
θεσμοθετηθεί με νομοθετική ρύθμιση. Ολόκληρη η δήλωση
του κ. Χατζηδάκη: «Εδώ και ένα χρόνο στηρίξαμε και
στηρίζουμε τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τις
επιχειρήσεις, σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση της
πανδημίας και του εγκλεισμού που βιώνουμε όλοι. Και τα
μέτρα τα οποία
λαμβάνουμε, αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη
της πανδημίας και τις ανάγκες που αυτή δημιουργεί. Για το
λόγο αυτό, οι ασφαλιστικές εισφορές, για επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίες αφορούσαν στην
πρώτη περίοδο της καραντίνας και για τις οποίες είχε δοθεί
παράταση πληρωμής μέχρι τις 30 Απριλίου 2021,
παρατείνονται εκ νέου μέχρι και 31/12/2021. Ταυτόχρονα,
με νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει σύντομα στη Βουλή
ορίζουμε ένα ειδικό πλαίσιο αποπληρωμής αυτών των
οφειλών με επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48
δόσεων με επιτόκιο 2,5% και έναρξη καταβολής των
δόσεων
από
1.1.2022.
Με
αυτό
το
σχήμα
ευθυγραμμιζόμαστε και με τις ρυθμίσεις φορολογικών
οφειλών στις οποίες προχωρά το Υπουργείου
Οικονομικών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
προστασίας για επιχειρήσεις και φυσικά για τους
εργαζόμενούς τους. Διότι κερδισμένοι βγαίνουν εμμέσως
πλην σαφώς και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ως προς τις ήδη
ρυθμισμένες οφειλές επιχειρήσεων, συνεχίζουμε να
δίνουμε μηνιαίες παρατάσεις στην καταβολή τους. Η
απόφαση για την παράταση των οφειλών Ιανουαρίου θα
δημοσιευτεί άμεσα σε ΦΕΚ, ενώ προχωράμε και σε
αντίστοιχη απόφαση για τον Φεβρουάριο με τους ίδιους
πληττόμενους ΚΑΔ του Ιανουαρίου. Στόχος όλων αυτών
των μέτρων είναι να αντιμετωπίσουμε όσο περισσότερο
γίνεται τις συνέπειες τις πανδημίας ώστε εργαζόμενοι και
επιχειρήσεις να περάσουμε στην επόμενη μέρα με όσο πιο
ομαλό τρόπο γίνεται. Είναι άλλο ένα μέτρο της κυβέρνησης
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, που ανακουφίζει τόσο
τις επιχειρήσεις όσο τους εργαζόμενους».

Πρόσκληση σε
"SMecoMP"

διαδικτυακό

συνέδριο

του έργου

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και οι εταίροι του έργου SMecoMP σας
προσκαλούν να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό συνέδριο
με τίτλο: «Environmental Management and Eco-innovation
Major tools for SMEs growth and environmental
contribution» την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021από τις
10:00 έως τις 18:00 το συνέδριο, με το οποίο
ολοκληρώνεται το έργο, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
Interreg Balkan-Mediterranean. Πρόγραμμα
(https://www.smecomp.eu/index.php/el/events) , δηλώστε
συμμετοχή
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF5No_tq4rv7
iFYUiCzxDROp6kPtb5rKntxLTQWRG2Kze4IA/viewform) ,
σύνδεση στο συνέδριο
(https://zoom.us/j/96035621129#success).

Νέα ψηφιακή αίτηση
αυτοαπασχολουμένων

για

το

βοήθημα

ανεργίας

Δελτίο Τύπου (12.02.2021) ΟΑΕΔ: Στο πλαίσιο της ψηφιακής
μετάβασης του Οργανισμού για την αποτελεσματικότερη και
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενεργοποιήθηκε νέα
υπηρεσία υποβολής αίτησης για το βοήθημα ανεργίας
αυτοαπασχολουμένων. Οι άνεργοι αυτοαπασχολούμενοι
μπορούν πλέον να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για το μηνιαίο
βοήθημα ανεργίας, ύψους 399,25€ για 3 έως 9 μήνες ανάλογα
με τα έτη ασφάλισης. Δικαιούχοι είναι οι αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ, οι
οποίοι βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που
ίσχυαν κατά την 31.12.2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον
τ.Ο.Α.Ε.Ε., στον τ.Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. ή στον τ.Ε.Τ.Α.Α.
(ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέα Ασφάλισης Νομικών) και ισχύουν
εισοδηματικά κριτήρια. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς
TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/boethema-anergias-autotelos-kaianexartetos-apaskholoumenon . Συγκεκριμένα, η διαδρομή
είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Βοήθημα
ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων. Ο
ΟΑΕΔ έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ανέργους, εργαζόμενους,
επιχειρήσεις και εργοδότες, μαθητές, σπουδαστές και
εκπαιδευτικούς, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσων και
ασφαλών συναλλαγών και καθιστώντας μη αναγκαία την
προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
Πλέον, οι περισσότερες και πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές. Για τον κατάλογο e-υπηρεσιών
πατήστε
στο
σύνδεσμο:
http://www.oaed.gr/nea-arthro//asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/odegos-elektronikonyperesion-tou-organismou . Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται είτε μέσω www.gov.gr με τους
κωδικούς του TAXISnet, είτε μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ
www.oaed.gr/eyperesies με τους κωδικούς TAXISnet ή τους
κωδικούς χρηστών του ΟΑΕΔ. Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση εννέα Δράσεων
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Δελτίο Τύπου (12.02.2021): Με απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων,
κ.
Γιάννη
Τσακίρη
παρατείνονταικατά 6 μήνες οι καταληκτικές ημερομηνίες
υλοποίησης των ενταγμένων έργων σε εννέα Δράσεις ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότηταςλόγω των δυσμενών συνθηκών που
προκαλεί η κρίση της πανδημίας στην Οικονομία.Οι δράσεις που
παρατείνονται οριζόντια κατά 6μήνες είναι οι ακόλουθες :
• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και
την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, •
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές, • Ενίσχυση της
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός, • Επιχειρούμε Έξω,
• Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση –
Εκπαίδευση, • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. Και οι δύο ψηφιακές δράσεις: •
Ψηφιακό Άλμα, •
Ψηφιακό Βήμα.
Σε λειτουργία η πλατφόρμα myCAR
Στην πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να: Θέσετε σε ψηφιακή
ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις
πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.
Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να
λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας. Περισσότερες
πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://www.aade.gr/mycar.

15 μέτρα για τη στήριξη της αγοράς εργασίας κατά την πανδημία του κορωνοϊού
Ανακοίνωση 10 Φεβρουαρίου 2021 : Τα μέτρα για την αγορά εργασίας, όπως εξειδικεύθηκαν σε συνέχεια των εξαγγελιών του
πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη για αυστηρότερα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης στην Αττική και σε άλλες περιοχές της
χώρας έως τις 28 Φεβρουαρίου παρουσίασε η Γενική Γραμματέας Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη. Ειδικότερα, τα μέτρα
διαμορφώνονται ως εξής:
1. Όσον αφορά τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο, οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων
αναστέλλεται η δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής από την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ.
πρέπει:
Υποχρεωτικά να προαναγγείλουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για χρονικό διάστημα από
11/2/2021 και όχι πέραν της 28ης/2/2021. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του
τρέχοντος μήνα, είτε έως το τέλος του μήνα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων δύνανται να
υποβληθούν από 11/2/2021 ως και 14/2/2021.
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προαναγγείλει την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για όλο
τον Φεβρουάριο ή για χρονικό διάστημα αναστολής που λήγει μετά τις 11/2/2021 ως πληττόμενες πρέπει να προβούν στην
υποβολή δύο δηλώσεων:
α) Μια δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους –ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ως πληττόμενες ώστε να
δηλωθεί ως χρονικό διάστημα αναστολής το διάστημα από 1/2/2021 έως και 10/2/2021. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται καμιά
μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το διάστημα αυτό.
β) Μια δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, ως κλειστές ώστε να δηλωθεί ως χρονικό διάστημα
αναστολής το διάστημα από 11/2/2021 και όχι πέραν της 28/2/2021. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά είτε αυτοτελή χρονικά
διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε έως το τέλος του μήνα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτώνεπιχειρήσεων μπορούν να υποβληθούν από 11/2/2021 ως και 14/2/2021.
Υπενθυμίζεται ότι κατά το διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας ισχύει η ρήτρα απαγόρευσης απολύσεων και η
ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού.
2. Επεκτείνεται η διάρκεια του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τις 31 Μαρτίου 2021.
3. Ενεργοποιούνται εκ νέου οι άδειες ειδικού σκοπού με το κλείσιμο σχολικών μονάδων.
4. Διατηρείται στο 50% το ποσοστό υποχρεωτικής τηλεργασίας, όπου αυτή είναι εφικτή. Η προαναγγελία των
εργαζομένων που τίθενται σε καθεστώς τηλεργασίας γίνεται με ειδικό έντυπο (Ε4.1) στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η μη τήρηση
του ορίου επιφέρει την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ.
5. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) για την τήρηση των μέτρων όσον
αφορά: Στους κανόνες για την τηλεργασία, Τη χρήση μη ιατρικής μάσκας, Την τήρηση των αποστάσεων στο χώρο εργασίας
6. Διατηρούνται σε ισχύ τα εξής ειδικά μέτρα:
Ευελιξία δύο ωρών στην προσέλευση και αποχώρηση του εργαζομένου από την εργασία, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.
Χορήγηση άδειας 3 ωρών εντός της ημέρας στον εργαζόμενο για διενέργεια τεστ για τον κορωνοϊό.
7. Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η ειδική πλατφόρμα υποβολής δήλωσης (στην Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr)
όπου οι εργοδότες σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων θα μπορούν να δηλώνουν τους εργαζομένους τους και εφόσον αυτοί
το επιθυμούν να δηλώνουν την πρόθεσή τους να κάνουν rapid test μέχρι και 2 φορές τον μήνα. Το κόστος των τεστ θα
καλύπτεται από το κράτος.
8. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν, κατόπιν αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους, να
παρέχουν την εργασία τους με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο εργοδότης οφείλει να
λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας
έρχεται σε επαφή με κοινό. Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής των ανωτέρω δυνατοτήτων, ο εργοδότης, ανεξαρτήτως Κωδικού
Αριθμού Δραστηριότης (ΚΑΔ), θέτει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος
και πάντως όχι πέραν της 28/2/2021. Ο εργαζόμενος καθίσταται δικαιούχος αποζημίωσης ειδικού σκοπού που υπολογίζεται ανά
μήνα κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό των 534
ευρώ που αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες. Παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες
που η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.
9. Επεκτείνεται το μέτρο υποβολής μονομερών δηλώσεων για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ώστε
να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2020.
10. Με υποβολή μονομερούς δήλωσης, άνεργοι από τον κλάδο τουρισμού-επισιτισμού για τους οποίους δεν υφίσταται
υποχρέωση επαναπρόσληψης θα λάβουν έκτακτη αποζημίωση 400 ευρώ (προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο
τέκνο) για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
11. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης
ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών που
απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού και συγκεκριμένα: Ξεναγοί, Τουριστικοί συνοδοί, Εποχικοί εργαζόμενοι σε
τουριστικά γραφεία, χειμερινά καταλύματα, χιονοδρομικά κέντρα.
12. Όπως έχει εξαγγελθεί ήδη από τον πρωθυπουργό, παρατείνεται για 2 μήνες η διάρκεια της τακτικής επιδότησης
ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων –για
όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει τον Ιανουάριο και αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2021.
13. Χορηγείται ειδική οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις-εργοδότες ξενοδοχειακών καταλυμάτων δωδεκάμηνης
λειτουργίας, με περισσότερους από 50 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης έχουν πληγεί σοβαρά από τις συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο αναμόρφωσης ή και ενεργειακής
αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. Η
οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, με την κάλυψη ποσοστού 80% επί του
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και ενεργοποιείται εντός διετίας από την έγκριση του επενδυτικού έργου.
14. Καλύπτονται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές από 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021 στα
τουριστικά καταλύματα 12μηνης λειτουργίας, τα οποία κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 είχαν
χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά 70% τουλάχιστον σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
15. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών
χώρων, χώρων παραστάσεων, κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης
των συνεπειών της πανδημίας.

Ένταξη 520 νέων επιχειρηματικών σχεδίων στη
δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ

Αναβάθμιση υποδομών των δύο μεγάλων Κεντρικών
Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ΟΚΑΑ και ΚΑΘ)με 20
εκατομμύρια ευρώ

Δελτίο Τύπου (10.02.2021) Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων:
Ένταξη 520 νέων επιχειρηματικών
σχεδίων στη δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Ένας
σημαντικός αριθμός νέων εντάξεων ανακοινώνεται την
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, στη δράση «Εργαλειοθήκη
ανταγωνιστικότητας
μικρών
και
πολύ
μικρών
επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 11η τροποποίηση της
σχετικής
απόφασης,
εντάσσονται
520
νέα
επιχειρηματικά σχέδια, με τη συνολική δημόσια δαπάνη
να ανέρχεται σε 38.479.145 ευρώ. Με τις νέες αυτές
εντάξεις, ακόμη περισσότερες μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν και να
βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην
εσωτερική και την εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον
εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους,
καθώς και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους ή/και
των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
Τα συνολικά
ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδιαστη συγκεκριμένη
δράση ανέρχονται πλέον στα 4.944, συνολικού
προϋπολογισμού 350.242.557 ευρώ.
O Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης
δήλωσε: «Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
μέσα από την εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ δίνει τη
μάχη στο πλάι των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων για να κρατηθούν όρθιες σε αυτές τις
κρίσιμες ώρες. Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε
κάθε διαθέσιμο πόρο για να κρατήσουμε τις θέσεις
εργασίας και τις επιχειρήσεις ανοιχτές». Ο αρμόδιος
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης
Τσακίρης, δήλωσε: «Οι εντάξεις ακόμη περισσότερων
μικρών
και
πολύ
μικρών
επιχειρήσεων
με
ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια καταδεικνύουν τη
δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας και είναι ένα
γεγονός που μας γεμίζει ελπίδα για τη γρήγορη
ανάκαμψη μετά την πανδημία. Παράλληλα, η
αξιολόγηση και η ένταξη επενδυτικών σχεδίων στη
δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ συνεχίζονται
με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις
άμεσες ενισχύσεις του προγράμματος».
Η δράση
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ). Δείτε εδώ την απόφαση ένταξης.

Δελτίο Τύπου (10.02.2021) Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων:
Αναβάθμιση υποδομών των δύο μεγάλων
Κεντρικών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ΟΚΑΑ και ΚΑΘ)
με συγχρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σε μια χρονική συγκυρία όπου
το εμπόριο πλήττεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας το
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων απαντά με αναβάθμιση των
υποδομών των κεντρικών αγορών της πρωτεύουσας και της
συμπρωτεύουσας. Θετικά αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν με
χρηματοδότηση 20 εκ. ευρώ (10 εκ. ευρώ έκαστη) οι αιτήσεις
χρηματοδότησης για την Δράση με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών
ΟΚΑΑ Α.Ε. και ΚΑΘ Α.Ε. για την υποστήριξη της σύγχρονης
επιχειρηματικότητας»
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
(ΕΥΔΕ- ΒΕΚ). Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας
(ΟΚΑA Α.Ε.) και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ Α.Ε.)
αποτελούν Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το
Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας), εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
και δραστηριοποιούνται στην τροφοδοσία του συνόλου του
ελληνικού πληθυσμού με φρούτα, λαχανικά, κρέατα και αλιεύματα.
Η οργάνωση του εμπορίου και οι σύγχρονες μορφές διοίκησης
που ακολουθούν οι ανωτέρω οργανισμοί έχει σαν αποτέλεσμα
περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις σε όλη την χώρα να έχουν
επιλέξει να αναπτύξουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους
στις εγκαταστάσεις που διαθέτουν. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους αποτελεί βασική
προτεραιότητα. Οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις
αφορούν στη
συνολική αναβάθμιση των υποδομών τους στις εγκαταστάσεις
τους στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Αποτελούν μέρος του
στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τη συγκέντρωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένους υποδοχείς με
στόχο αφ’ ενός την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με
υποστηρικτικές, για τη λειτουργία τους, υποδομές, τη μεταφορά
τεχνογνωσίας, τη δημιουργία αλυσίδων αξίας και οικονομιών
κλίμακας, αφ’ ετέρου την προστασία του περιβάλλοντος και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της
εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Με την
υλοποίηση των δύο έργων επιδιώκεται να επιτευχθεί η
βελτιστοποίηση των κτηριακών υποδομών του Ο.Κ.Α.Α και της
Κ.Α.Θ. καθώς και των υποδομών αποθήκευσης και συντήρησης
(ψυγείων), η αποτελεσματική διαχείριση της εσωτερικής
κυκλοφορίας με την αναδιοργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας και
στάθμευσης στον χώρο των εγκαταστάσεων τους, η αναβάθμιση
των συστημάτων ασφάλειας μέσω της αξιοποίησης σύγχρονου
συστήματος φύλαξης και εποπτείας και η ριζική αναβάθμιση
υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

myDATA: Από 1η Απριλίου η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα
Με τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή (Α 1300/29.12.2020 (ΦΕΚ B' 5862/31-12-2020), μετατίθεται για την
1/4/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA για όλες τις
επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Το υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας
υπόψη τα γενικότερα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 εισάκουσε τα αιτήματα φορέων της
αγοράς κι έτσι, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί το 1ο τρίμηνο του 2021 ως επιπλέον χρόνος
εκπαίδευσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων στη λειτουργία του myDATA. Διευκρινίζεται ότι τα παραστατικά που θα εκδώσουν
οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA, με διαφορετική
προθεσμία και συγκεκριμένα όχι αργότερα από την 31/10/2021, ώστε να διαμορφωθεί η ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης στα
ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021.
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ για ραντεβού
Τα Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ για ραντεβού βρίσκονται στον σύνδεσμο: http://www.aade.gr/stoiheia-epikoinoniasypiresion-aade-gia-ranteboy

69 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 88,5
εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν στη Δράση «Περιβαλλοντικές
Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης
Αποβλήτων» του ΕΠΑνΕΚ

Αυτόματη ψηφιακή χορήγηση αριθμού καταχώρησης
ρευματοδοτών – ρευματοληπτών στους οικονομικούς
φορείς και επαλήθευση της συμμόρφωσης τους από τους
καταναλωτές/χρήστες

Δελτίο Τύπου (09.02.2021) Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: Σε 69 ανέρχονται τα επενδυτικά σχέδια που
υποβλήθηκαν στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές:
Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» που
είχε προκηρύξει το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συνολικής Δημόσιας
Δαπάνης 40 εκατ. ευρώ, με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής
Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕΒΕΚ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός των 69 επενδυτικών σχεδίων
ανέρχεται σε 88.523.545,70 ευρώ και το συνολικό ποσό της
αιτούμενης
επιχορήγησης
(δημόσια
δαπάνη)
σε
40.265.989,03 ευρώ.
Στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και στις
Λιγότερο Αναπτυγμένες (Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) οι
υποβληθείσες αιτήσεις υπερβαίνουν τον διαθέσιμο ανά
κατηγορία περιφέρειας προϋπολογισμό.
Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα εφαρμοστεί
η μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης. Η διαδικασία
έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται στην φάση του ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής.
Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, για την επιχειρηματική
αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα
απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να
επανεισαχθούν
στον
κύκλο
παραγωγής
και
να
επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με
σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους
χρήση είτε άλλες χρήσεις.
Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση των επενδυτικών
σχεδίων αφορούν:
-στη βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού
αποτυπώματος της χώρας μέσω της αξιοποίησης
ανακυκλώσιμων/ ανακυκλωμένων πρώτων υλών και
αποβλήτων.
-στη μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής των
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων
-στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της αύξησης της
εγχώριας προστιθέμενης αξίας και της δημιουργίας νέων
θέσεων απασχόλησης
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δελτίο Τύπου (10.02.2021) Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: Από 1.1.2021 έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία
αυτόματης ψηφιακής χορήγησης στους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές/εισαγωγείς/διανομείς)
του μοναδικού αριθμού καταχώρησης ρευματοδοτών –
ρευματοληπτών ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες) και η
δυνατότητα επαλήθευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης του
συγκεκριμένου
ηλεκτρολογικού
υλικού,
βάσει
των
πιστοποιητικών
του,
από
τους
ίδιους
τους
καταναλωτές/χρήστες,
σε
εφαρμογή
της
υπ΄
αρ.
82373/3.8.2020 υ.α. σχετικά με τη «Διάθεση στην ελληνική
αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης»
(Β’ 3245). Το Ηλεκτρονικό Μητρώο ΡευματοδοτώνΡευματοληπτών (ΗΜΡΡ) είναι προσβάσιμο μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης https://esocketsregistry.ggb.gr
και
υποστηρίζει τη Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της που αφορούν στη διαδικασία ηλεκτρονικής
καταχώρησης και έκδοσης του αριθμού καταχώρησης
προϊόντων ρευματοδοτών – ρευματοληπτών. Το έργο
ικανοποιεί και τις τρεις στρατηγικές κατεύθυνσης της Εθνικής
Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:
Στρατηγική κατεύθυνση 1: Επιχειρήσεις
Το έργο εξασφαλίζει ένα σταθερό και ψηφιακά φιλικό, προς
τον επιχειρηματία και την επιχειρηματικότητα, περιβάλλον.
Παράλληλα, διασφαλίζει όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων καθώς και τις
αντίστοιχες υποδομές. Οι οικονομικοί φορείς καταχωρούν την
αίτησή τους και αμέσως λαμβάνουν αυτόματα από το ΗΜΡΡ
τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης χωρίς τις καθυστερήσεις
της υπηρεσιακής έγκρισης. Είναι ψηφιακή υπηρεσία προς την
επιχείρηση που ολοκληρώνεται χωρίς φυσική παρουσία της
στη δημόσια διοίκηση.
Στρατηγική κατεύθυνση 2: Καταναλωτές / χρήστες
Το έργο, μέσω του υποσυστήματος «Αναζήτηση Στοιχείων
Καταχώρησης
Έγκρισης»
ενισχύει
τη
«ψηφιακή»
δραστηριοποίηση των πολιτών, καθώς δίνεται η δυνατότητα
επαλήθευσης
και
ελέγχου
της
συμμόρφωσης του
συγκεκριμένου
ηλεκτρολογικού
υλικού,
βάσει
των
πιστοποιητικών
του,
από
τους
ίδιους
τους
καταναλωτές/χρήστες σε οποιοδήποτε στάδιο της αγοραστικής
διαδικασίας
(έρευνα
αγοράς-αναζήτηση
πληροφοριών/αξιολόγηση
εναλλακτικών/επιλογήαγορά/χρήση). Ο ενδιαφερόμενος εισάγει στο ΗΜΡΡ τον
5ψήφιο μοναδικό αριθμό καταχώρησης και 3 συνεχόμενα
γράμματα της επωνυμίας του οικονομικού φορέα και αμέσως
ενημερώνεται για τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού.
Στρατηγική κατεύθυνση 3: Κράτος
Το έργο αποσκοπεί στην ουσιαστική αναδιοργάνωση της
διαδικασίας καταχώρησης ηλεκτρολογικού υλικού, στην
εσωτερική
βελτίωση
της
παραγωγικότητας,
της
αποδοτικότητας και της οργάνωσης της υπηρεσίας,
αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία και απελευθερώνοντας
ανθρώπινους πόρους. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής
κατεύθυνσης, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός νέου
περιβάλλοντος λειτουργίας της υπηρεσίας με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα,
αξιοπιστία
και
παραγωγικότητα
βασισμένη στον εκ των υστέρων δειγματοληπτικό έλεγχο των
αιτήσεων καταχώρησης ηλεκτρολογικού υλικού. Συγκεκριμένα,
θα διενεργούνται τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε
ποσοστό τουλάχιστον 5% στις υποβληθείσες δηλώσεις
καταχώρησης προκειμένου να επαληθευτεί η ακρίβεια, η
πληρότητα και η ορθότητα των στοιχείων τους.
Οι
ψηφιακές
υπηρεσίες
του
ΗΜΡΡ
προς
τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές,
εισαγωγείς, διανομείς) για την καταχώρηση και την ανανέωση
καταχώρησης ρευματοδοτών – ρευματοληπτών ηλεκτρικού
ρεύματος παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
https://esocketsregistry.ggb.gr/
με χρήση κωδικών ΓΓΠΣ
(taxisnet).

Παράταση του χρόνου υλοποίησης για τις Δράσεις
"Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό 'Aλμα.
Αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης
των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων για τις Δράσεις
«Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό 'Aλμα στους 18 μήνες και
στους 24 μήνες αντιστοίχως, από την ημερομηνία έκδοσης
των σχετικών αποφάσεων ένταξης.
Στις τροποποιήσεις
περιλαμβάνονται πρόσθετες αλλαγές με σκοπό την
απλούστευση και διευκόλυνση των διαδικασιών υλοποίησης
των έργων από πλευράς δικαιούχων, την πιστοποίηση
δαπανών από πλευράς ΕΦ, για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων.
Δείτε την (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη
Δράση «Ψηφιακό Βήμα» εδώ.
Δείτε εδώ την(5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη
Δράση «Ψηφιακό 'Aλμα» εδώ.

Επιχειρηματικό
ενδιαφέροντος

Πάρκο

Χανίων

Α.-

πρόσκληση

εκδήλωσης

Η ανώνυμη εταιρεία Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε. (ΕΠΙΧΕΙΠΑ), που
υλοποιεί το έργο της κατασκευής του νέου επιχειρηματικού Πάρκου στην
περιοχή Μαλάξας του Δημοτικού Διαμερίσματος Κεραμιών του Δήμου
Χανίων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή εκδήλωσης κατ’
αρχήν ενδιαφέροντος, προκειμένου εφόσον η ίδια το προκρίνει να έρθει σε
επαφή, για να επιλέξει συνεργάτη για την διαφήμιση, προβολή και παροχή
κάθε συναφούς υπηρεσίας, για την πώληση οικοπέδων στις
ενδιαφερόμενες προς εγκατάσταση επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της
λειτουργίας του Πάρκου. Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για
την ΕΠΙΧΕΙΠΑ και αφορά αποκλειστικά την εκδήλωση κατ’ αρχήν
ενδιαφέροντος με την αποστολή από κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση των
στοιχείων που αυτή κρίνει σχετικά με την εμπειρία και τις δυνατότητες της
στους ανωτέρω τομείς. Προτάσεις εκδήλωσης κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος
μπορούν να υποβάλλονται αποκλειστικά: α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
epixeipasa@gmail.com και β) ταχυδρομικά στην διεύθυνση Ελευθερίου
Βενιζέλου 34, Τ.Κ 73132, Χανιά Κρήτης, Υπ’ όψιν Δ.Σ. ΕΠΙΧΕΙΠΑ

ACCESS2 MARKETS: Εξαγωγές από την ΕΕ,
Εισαγωγές στην ΕΕ – Όλα όσα πρέπει να
γνωρίζετε
Η
διαδικτυακή
πλατφόρμα
της
Γενικής
Διεύθυνσης
Εμπορίου
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με τίτλο "Access2Markets" είναι ένα
εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που εξάγουν σε χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για όσες νέες
επιχειρήσεις προσβλέπουν σε εξαγωγικές
δραστηριότητες. Λειτουργεί επίσης ως πύλη
εισόδου για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αλλά και για
παραβιάσεις κατά την εφαρμογή των εμπορικών
συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες
χώρες.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets .

Το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βόρειας Μακεδονίας (FITR) ανακοίνωσε δημόσια πρόσκληση
για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Όπως μας ενημέρωσε με έγγραφό του το γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια το Ταμείο Καινοτομίας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βόρειας Μακεδονίας (FITR) δημοσίευσε την πρώτη από τις έντεκα δημόσιες προσκλήσεις, που έχουν
προγραμματιστεί για το 2021, για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τεχνολογικής ανάπτυξης και επιτάχυνσης της οικονομικής
ανάπτυξης. Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή του Ταμείου κ. Κόστα Πετρόφ, η εν λόγω πρόσκληση έχει ως στόχο να
προσφέρει στήριξη στις εγχώριες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, να επιταχύνουν την
ανάπτυξή τους, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές, καθώς και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους
στην πανδημία, εισάγοντας νέες, καινοτόμες, προηγμένες και ψηφιακές τεχνολογίες για τον μετασχηματισμό τους. Τα έργα
μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, σε:
προμήθεια και εφαρμογή νέων, καινοτόμων, προηγμένων, «πράσινων» και ψηφιακών τεχνολογιών για μετασχηματισμό της
παραγωγής και των επιχειρηματικών διαδικασιών,
ανάπτυξη και εφαρμογή νέων, πιο φιλικών προς το περιβάλλον προτύπων διαδικασίας και παραγωγής,
προμήθεια και εφαρμογή ψηφιακών λύσεων (λογισμικό, εργαλεία, άδειες κ.λπ.),
ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση των καναλιών
πωλήσεων και προμηθειών,
ανάπτυξη ικανοτήτων διοίκησης και εργαζομένων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών,
βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των διαδικασιών παραγωγής ή / και επιχειρήσεων,
μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας,
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων,
δραστηριότητες για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
σημαντική βελτίωση της ποιότητας και προσθήκη νέων ή σημαντικά βελτιωμένων χαρακτηριστικών προϊόντων και
υπηρεσιών ως αποτέλεσμα αλλαγών στην προσφορά και τη ζήτηση που σχετίζονται με τις συνέπειες της κρίσης COVID-19
(συμπεριλαμβανομένης της τυποποίησης και της πιστοποίησης),
ανάπτυξη νέων καναλιών πωλήσεων και δραστηριοτήτων για είσοδο ή επέκταση σε νέες αγορές,
δημιουργία ενός πιο σταθερού και βιώσιμου δικτύου προμηθευτών.
Το Ταμείο παρέχει οικονομική βοήθεια στις πολύ μικρές επιχειρήσεις έως και 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου,
ενώ οι ιδιωτικές εγκαταστάσεις υγείας (PHI) είναι επίσης επιλέξιμες για να υποβάλουν πρόταση. Σύμφωνα με τα κριτήρια, οι
αιτούντες δεν πρέπει να σχετίζονται με άλλη επιχείρηση ή ιδιωτική υγειονομική εγκατάσταση των οποίων το ετήσιο εισόδημα
υπερβαίνει τα 10 εκατ. δηνάρια, πρέπει να απασχολούν έως 250 εργαζόμενους, να πληρούν τους όρους του νόμου για τον έλεγχο
των κρατικών ενισχύσεων, κ.λπ.
Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ. και παρέχεται ως ακολούθως:
έως 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, αλλά όχι περισσότερο από 2,5 εκατ. δηνάρια, για εταιρείες και PHI
που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους και των οποίων τα ετήσια έσοδα τα τελευταία δύο χρόνια είναι λιγότερο από 50.000 ευρώ.
έως 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, αλλά όχι περισσότερο από 5 εκατ. δηνάρια, για εταιρείες και PHI που
απασχολούν από 10 έως 50 υπαλλήλους και των οποίων τα ετήσια έσοδα τα τελευταία δύο χρόνια είναι περισσότερο από 50.000
ευρώ και λιγότερο από 2 εκατ. ευρώ.
έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, αλλά όχι περισσότερο από 10 εκατ. δηνάρια, για εταιρείες και PHI
που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους και των οποίων τα ετήσια έσοδα τα τελευταία δύο χρόνια είναι μεγαλύτερο από 2
εκατ. ευρώ.
Η διάρκεια του έργου μπορεί να είναι έως 18 (δεκαοκτώ) μήνες και η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 4 Απριλίου
2021.
Σε σχετική συνέντευξη Τύπου, ο κ. Πετρόφ ανέφερε ότι το Ταμείο έχει θέσει προτεραιότητα την ισορροπημένη περιφερειακή
ανάπτυξη και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Έτσι, οι προτάσεις έργων εταιρειών σε ολόκληρη τη χώρα, με επικεφαλής γυναίκες,
θα έχουν το πλεονέκτημα. Τα έργα θα λάβουν 35 βαθμούς για την τεχνολογική ανάπτυξη και το επίπεδο ψηφιοποίησης, 10
βαθμούς για την ποιότητα, 10 βαθμούς για την ικανότητα της ομάδας και 45 βαθμούς για τον αντίκτυπο του έργου. Έργα που
λαμβάνουν τουλάχιστον 51 βαθμούς προχωρούν στο επόμενο στάδιο, όπου θα επανεξεταστούν από την Επιτροπή έγκρισης των
επενδύσεων (ανεξάρτητο όργανο που αποτελείται από πέντε διεθνείς εμπειρογνώμονες). Οι απορριφθέντες μπορούν να λάβουν
μέρος σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης (εν είδει mentorship) για την βελτίωση των έργων, και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στο
μέλλον.
Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση παρέχονται στον ιστότοπο του Ταμείου: https://fitr.mk/en/zabrzan-ekonomski-rast/
.

Παράταση μέχρι το τέλος Ιουνίου
δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ

για

τη

ρύθμιση

οφειλών

Δελτίο Τύπου , 10.02.2021, ΟΑΕΔ: Παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 30
Ιουνίου 2021, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη
ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια
κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), κατόπιν της αρ.
6643/130/1.12.2020 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού και της
δημοσίευσης της αρ. 50530/2821/03.02.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
Β’ 458/06.02.2021). Από σήμερα επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα
αιτήσεων των δανειοληπτών για ρύθμιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/aitese-gia-ypagoge-stis-rythmiseis-daneiolepton-apokephalaia-t.oek . Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στο
πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες επιλέγουν
«Ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από
ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», στη συνέχεια επιλέγουν «Σύνδεση
στη νέα εφαρμογή», εισέρχονται με τους κωδικούς ΤaxisNet και ακολουθούν
τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης
Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις». Οι δανειολήπτες δύναται να ωφεληθούν από
τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους όπως:
•
Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους
δανειολήπτες
•
Διαγραφή οφειλής εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό
ποσό τουλάχιστον 60% του τελικού ποσού δανείου
•
Διαγραφή οφειλής έως 6.000€
•
Διαγραφή τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί
και δεν έχουν εισπραχθεί
•
Ένταξη στις ρυθμίσεις δικαιούχων που έχουν καταθέσει αίτημα του
αρ. 4 του Ν. 3869/2010
•
Αποσαφήνιση του όρου «ιδιοκατοίκηση», μοναδική προϋπόθεση
ένταξης στις ρυθμίσεις, με δυνατότητα υπαγωγής σε αυτές, κατ’ εξαίρεση,
σε μη ιδιοκατοικούντες δικαιούχους, εφόσον σε καμία περίπτωση δεν
προκύπτει εκμετάλλευση της παραχωρηθείσας κατοικίας
•
Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής
•
Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου
(ποσοστό 40% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 60% του τελικού ποσού
δανείου εντός 5 ετών και 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός 8
ετών)
•
Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για 6 έως 36 μήνες, εφόσον ο
δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των ανέργων.
Mediterranean Taste Awards, Βερολίνο και Λονδίνο, 26 - 28
Φεβρουαρίου 2021
Ξεκίνησε η έναρξη των εγγραφών στα Mediterranean Taste Awards 2021
που θα λάβουν χώρο ταυτόχρονα στο Βερολίνο και το Λονδίνο. Τα βραβεία
έχουν στόχο την προώθηση και τη διάδοση των ωφελειών και των
πλεονεκτημάτων της μεσογειακής διατροφής, μέσω της ανακάλυψης και
προώθησης εξαιρετικών, καινοτόμων και μοναδικών προϊόντων διατροφής.
Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφών είναι η 20 η Φεβρουαρίου 2021 και η
τιμή εγγραφής ανέρχεται στα 90 ευρώ και κάθε επιπλέον κωδικός προϊόντος
κοστίζει 60 ευρώ. Ο φετινός διαγωνισμός φέρει σημαντικές αλλαγές και
προσθήκες:
- Εισαγωγή Νέου Βραβείου με την επωνυμία - Excellent Taste, με στόχο την
επιβράβευση της εξαιρετικής γεύσης των προιόντων.
- Κατηγοριοποίηση των βραβείων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του
προϊόντος. Για παράδειγμα, μέλι, κρέας, τυρί κα.
- Τα MTA 2021 θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε δυο (2) περιόδους. Στις 26-28
Φεβρουαρίου και στις 4-6 Ιουνίου ταυτόχρονα στο Βερολίνο και το Λονδίνο,
με στόχο την προώθηση των βραβευμένων προϊόντων σε δυναμικές αγορές
όπως το Βερολίνο και Λονδίνο.
- Δημιουργία νέας κατηγορίας βραβείου - London Buyers Choice Award, by
MTA Awards 2021. Η πραγματοποίηση του διαγωνισμού εντάσσεται στη
δεύτερη έκδοση και θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 4-6 Ιουνίου 2021
- Εισαγωγή και καθιέρωση Νέου Υβριδικού Μοντέλου Αξιολόγησης των
Προϊόντων - The Ηybrid Εvaluation Μodel
- Εξατομικευμένος λογαριασμός παραγωγού (My Account) για την
αποτελεσματική διαχείρηση του υλικού του MTA Awards
- Εισαγωγή υπηρεσίας επικοινωνίας και μάρκετινγκ προσαρμοσμένη στα
χαρακτηριστικά της εταιρείας και των προϊόντων της.
Πληροφορίες: Ιστοσελίδα: https://medtasteawards.com/#Welcome ,email:
info@medtasteawards.com , Τηλ: +44(0) 2079936200 .Επικοινωνία για
Ελληνικές επιχειρήσεις: Eva Pegiou - Country Manager Greece, Τηλ: +30
2112343702 .

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η
Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821.
Πολιτικές,
κοινωνικές,
οικονομικές
και
ιστοριογραφικές διαστάσεις»
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έχει την τιμή και
τη χαρά να σας προσκαλέσει στις Εργασίες του
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Η
Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821. Πολιτικές,
κοινωνικές,
οικονομικές
και
ιστοριογραφικές
διαστάσεις».
Το Επιστημονικό Συνέδριο θα
διεξαχθεί διαδικτυακά στις 12-14 Φεβρουαρίου 2021
και διοργανώνεται στο πλαίσιο των Επετειακών
Εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021).
Έναρξη Παρασκευή 12.02.2021 (ώρα 18:00).
Παρακολουθήστε ζωντανά το Συνέδριο μέσα από
τον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/user/EMS1939.
Το
Πρόγραμμα του Συνεδρίου.
Η (Π.Ε.Φ.Ε.) διοργανώνει Δωρεάν διαδικτυακό
σεμινάριο
Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων
(Π.Ε.Φ.Ε.) διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ μέσω FACEBOOK στις 17/2/2021
ημέρα Τετάρτη και ώρες 16:30 – 20:00 με τα εξής
θέματα:
1. Φορολογικοί Έλεγχοι: •Αρμόδια Φορολογική
Αρχή •Δυνατότητες ελεγκτικών οργάνων •Είδη του
ελέγχου •Κριτήρια επιλογής υποθέσεων •Στάδια του
ελέγχου •Τροποποιητικές Δηλώσεις • Άνοιγμα
λογαριασμών - Κοινοί Τραπεζικοί λογαριασμοί
•Ανταλλαγή πληροφοριών •Π ραγραφή
2.
Πρόγραμμα
φορολογικού
ελέγχου
για
απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
3. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου και τρόπος
εφαρμογής- Παραδείγματα: • Αρχή των αναλογιών,
Ανάλυση ρευστότητας του φορολογούμενου,
Καθαρή θέση του φορολογούμενου, Σχέση της τιμής
πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών,
Ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των
δαπανών σε μετρητά
4.
Έμμεσες τεχνικές ελέγχου και τεκμήρια –
ανάλωση κεφαλαίου
5. Ενδικοφανής προσφυγές
6. Προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια
7. Παραγραφή Φ.Π.Α. στην 5ετία και όχι στην
10ετία υπό προϋποθέσεις
8. Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (άρθρο
16 Ν. 4714/2020 Επιτροπή Βώρου)
9.
Μη σύννομη ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της ΑΑΔΕ
10. Διαγραφή χρεών (Νόμος 356/1974)
11. Διαγραφή προστίμων 100 για ΜΥΦ 2014
12. Παραγραφή χαρτοσήμου στην 5ετία
13
Ακύρωση προστίμων για Πλαστά και Εικονικά
Τιμολόγια
14. Δυνατότητα δεύτερης προσφυγής
15. Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο
16. Κατασχέσεις εις χείρας τρίτου
17. Πρόστιμα Κ.Φ.Δ. με τις τελευταίες διατάξεις
18. Ποινές στην φοροδιαφυγή
19.
Ποινή ανάλογα με το ύψος Φ.Π.Α ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20. Κατοίκους εξωτερικού
21. Αναβίωση εταιρείας
22. Εκπρόθεσμη παύση εργασιών
23. Σημαντικές αποφάσεις ΣτΕ
Η μετάδοση του Σεμιναρίου γίνεται μέσω της
ιστοσελίδας www.pefe.gr
πατώντας στον
σύνδεσμο του FACEBOOK στην αρχική σελίδα. Για
πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα: Τηλ:
2106124910, 2108820002, Site: www.pefe.gr ,
Email: pefe@pefe.gr .

ICC Ελλάς // Πρόσκληση στο Virtual Event "Το Διεθνές Σύστημα
μετά την Πανδημία"

AFFA: Παράταση περιόδου υποβολής συμμετοχής έως
τις 15 Φεβρουαρίου 2021

Η Πρόεδρος και τα μέλη του ICC WOMEN HELLAS σας προσκαλούν
σε μία διαδικτυακή εκδήλωση την Τρίτη 16.02.2021 και ώρα 13:00,
με τίτλο : «Το Διεθνές Σύστημα μετά την Πανδημία» μία συζήτηση με
την υποψήφια της Ελλάδας για την ηγεσία του ΟΟΣΑ και επίτιμο
μέλος του ICC WOMEN HELLAS Άννα Διαμαντοπούλου. Συντονίζει
ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς. Κάνετε εγγραφή για να
παρακολουθήσετε σε Live streaming στο site: https://www.iccwomen-hellas-virtual-events.gr και στο Facebook: @iccwomenhellas
.

Τα Athens Fine Food Awards ανταποκρινόμενα σε πολλά
αιτήματα συμμετεχόντων τις τελευταίες ώρες, ανακοινώνουν
την παράταση της περιόδου υποβολής συμμετοχών στον
διαγωνισμό έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021. Η
διαδικασία συμμετοχής είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονική και
αποτελείται από τα εξής βήματα:
- Εγγραφή παραγωγού με τα στοιχεία του εδώ www.affa.gr
- Με την εγγραφή του παραγωγού και τη δημιουργία προφίλ
ανοίγει
ειδικό
μενού
για
την
καταχώρηση
προϊόντων/συμμετοχών.
- Ηλεκτρονική πληρωμή των συμμετοχών
- Με την επιβεβαίωση της εξόφλησης των συμμετοχών
δημιουργείται αυτόματα barcode το οποίο και είναι
διαθέσιμο στον λογαριασμό του παραγωγού για download
και εκτύπωση.
Το barcode θα πρέπει να συνοδεύει πλέον τα δείγματα
προς αξιολόγηση.
- Η αποστολή των δειγμάτων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση
των συμμετοχών σε ημερομηνία και χώρο που θα
υποδειχθεί έγκαιρα με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς
τους συμμετέχοντες.
Ο θεσμός των AFFA ήρθε για να προσφέρει σε όλους τους
Έλληνες παραγωγούς ένα συνεπές, επαγγελματικό,
αδιάβλητο και ουσιαστικό περιβάλλον αξιολόγησης και
προώθησης των προϊόντων τους με σκοπό την ανάδειξη
και την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για βοήθεια με την
υποβολή της αίτησης σας καλέστε στο 210 9610135, κα
Γαλαζιούλα, email: contact@affa.gr .

Πρόσκληση στο ICT meets the Arts
Πρόσκληση στο ICT meets the Arts, ένα ψηφιακό event, όπου τέχνες
και πολιτιστικά projects ενώνονται με τον κόσμο της τεχνολογίας.
Την εκδήλωση διοργανώνει το Κέντρο Επιχειρηματικής και
Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ https://kepa.e-kepa.gr/ ) στο πλαίσιο
του
Ευρωπαϊκού
έργου
RegionArts
(https://www.interregeurope.eu/regionarts/) . Την Τετάρτη 24 και την
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 ο κόσμος των τεχνών και των
πολιτιστικών & δημιουργικών βιομηχανιών συναντά τις νέες
τεχνολογίες, μέσα από παρουσιάσεις, ζωντανές συζητήσεις, αλλά και
Β2Β συναντήσεις για δικτύωση και αναζήτηση νέων συνεργασιών.
Ελάτε να γνωριστούμε και να ανακαλύψουμε τάσεις και προοπτικές
στη σύνδεση τέχνης και τεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες
και για την εγγραφή στην εκδήλωση, μπορείτε να επισκεφθείτε τη
σχετική πλατφόρμα https://ict-meets-arts-kepa.b2match.io/home .
Ενημερωτική Ημερίδα: "Παρουσίαση του εναλλακτικού τρόπου
χρηματοδότησης
μέσω
κεφαλαίων
επιχειρηματικών
συμμετοχών (equity financing) και της πρωτοβουλίας
EquiFund"
Στις 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 16:15 - 18:30
θα
πραγματοποιηθεί από τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κο.
Χρίστο Δήμα και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας κ.
Αθανάσιο
Κυριαζή, ανοικτή διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:
“Παρουσίαση του εναλλακτικού τρόπου χρηματοδότησης μέσω
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (equity financing) και της
πρωτοβουλίας EquiFund”. Το EquiFund αποτελεί μια πρωτοβουλία
του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
(ΕΤαΕ), συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ και δημιουργήθηκε με
απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της εξέλιξης του τομέα κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα. Για να εγγραφείτε στην
διαδικτυακή
ημερίδα
πατήστε
στο
ακόλουθο
link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_HorcDCXPRZOtw4CqHyogwg
. Η Ημερίδα θα μεταδίδεται μέσω live streaming από το κανάλι
YouTube
της
ΓΓΕΚ:
https://www.youtube.com/channel/UCOxAtETzRwO4NB9bOlDAqJQ
.Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα, προς την
ηλεκτρονική διεύθυνση equifund@gsrt.gr μέχρι 24 Φεβρουαρίου.
Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης θα δοθεί η
δυνατότητα ερωταπαντήσεων μέσω chat. Δείτε περισσότερα για το
EquiFund
στο
σύνδεσμο:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=59&cs= .
Διεθνές συνέδριο «Innovative Greeks», 2 -3 Μαρτίου 2021
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας σε συνεργασία με την
Endeavor Greece, διοργανώνει το ψηφιακό συνέδριο που θα
πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Μαρτίου 2021 με τίτλο: Innovative
Greeks. Για δύο ημέρες, διεθνώς αναγνωρισμένοι Έλληνες
επιχειρηματίες, έμπειροι capitalists, υψηλόβαθμα στελέχη με διεθνή
καταξίωση και μέλη της κυβέρνησης, θα μοιραστούν τις εμπειρίες
τους και θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις για το πώς μπορούμε να
αναπτύξουμε το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Για να
παρακολουθήσετε δωρεάν το συνέδριο κάντε εγγραφή στον
σύνδεσμο
https://www.linkedin.com/events/innovativegreekslaunchevent67623
09007748190208/ . Η μετάδοση του συνεδρίου θα γίνει μέσω του
LinkedIn εδώ και σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε
να παρακολουθήσετε απευθείας μέσω του YouTube εδώ.

Επιχειρηματική Αποστολή στην Αττάλεια της Τουρκίας
16-19 Μαρτίου 2021
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία των εκθέσεων
«Anfas Food Product & Beverage Antalya» και «Anfas
Hotel Equipment Antalya» -που θα πραγματοποιηθούν από
τις 16 έως τις 19 Μαρτίου 2021 στην Antalya της Τουρκίαςπραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια των
ανωτέρω εκθέσεων και καλύπτουν:
Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 4* ή 5* αστέρων για 2
διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.
Β. Δωρεάν είσοδο στην έκθεση.
Γ. Δωρεάν μεταφορά από το ξενοδοχείο στην έκθεση και
αντιστρόφως.
Οι εταιρίες που επιθυμούν να επισκεφθούν τις ανωτέρω
εκθέσεις, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
που βρίσκεται εδώ και να την στείλουν στα e-mail:
info@etee.gr , chamber@etee.gr . Τα μέλη του ΕΤΕΕ
μπορούν να επισκεφθούν όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη
διάρκεια του έτους εντελώς δωρεάν εκτός της έκθεσης που
θα πραγματοποιηθεί στην Αμερική. Για τις εταιρίες οι
οποίες δεν είναι μέλη του ΕΤΕΕ, χρειάζεται η καταβολή 70
ευρώ ανά άτομο ή 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).
Βραβεία
Berlin Global Olive Oil Awards, 12-18
Απριλίου 2021
Τα Berlin GOOA (Berlin Global Olive Oil Awards) είναι
βραβεία που φιλοδοξία έχουν την αναγνώριση ποιότητας
του ελαιολάδου και την παγκόσμια προώθηση του. Η
καταληκτική ημερομηνία για την εγγραφή των brand
(επωνυμιών) είναι στις 5 Απριλίου 2021 και γίνεται στον
σύνδεσμο:
https://berlingooa.com/the-producerbox/#ProductRegistrationEN .Πληροφορίες: ιστοσελίδα:
https://berlingooa.com/ , email: hello@berlingooa.com ,
Τηλ: +44(0) 2079936200.

Επιχειρηματικά Νέα

Eνημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: "Η Εμπορική
Πολιτική της Ε.Ε. - Πρόσβαση στις Διεθνείς Αγορές
και Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας"

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγγραφο με τίτλο "Δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Ιανουάριος
2021"
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

O Πρόεδρος Ηλίας Χατζηχριστοδούλου και το Δ.Σ. του
Επιμελητηρίου
Πιερίας
σας
προσκαλούν
σε
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: "Η Εμπορική
Πολιτική της Ε.Ε. - Πρόσβαση στις Διεθνείς Αγορές και
Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας". Τετάρτη
17 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 18:30. Κεντρική ομιλήτρια :
Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου, Ευροβουλευτής Νέας
Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
δηλώσουν το e-mail τους, στο οποίο θα τους αποσταλεί
το link μέσω του οποίου θα λάβουν μέρος στην
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη, στο Επιμελητήριο Πιερίας
(τηλ. 2351023211, e-mail: info@champier.gr) , έως
17/02/2021 και ώρα 13:00 .

ΒΕΛΓΙΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε :
- έγγραφο με θέμα: «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Αύξηση της
παραγωγής επιδιώκει η
γερμανική βιομηχανία» .
- έγγραφο με θέμα: «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Μονάχου –
Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Οικονομικής Δραστηριότητας»
- έγγραφο με θέμα: «Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή –
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας»
- έγγραφο με θέμα: «Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή –
Εξελίξεις για τον πληθωρισμό και τον τουρισμό στην Γερμανία»
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 .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε - ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: Εξαίρεση του Ισπανικού Ελαιολάδου από την ευρωπαϊκή
σήμανση NUTRISCORE.
- ενημερωτικό σημείωμα για το σύνολο των επιπτώσεων στον τομέα
του Τουρισμού στην Ισπανία για το 2020.
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 .

Ζητήσεις συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρεία JSai International που έχει έδρα την Ινδία (
Διεύθυνση: Plot no- 155/C/A/4, NR.OMKAR COMPLEX,
VALIA
CHOKDI,
ANKLESHWAR-393002
,Τηλ:
+919687770009, E-Mail: jsaiinternational90@gmail.com
) που κάνει εξαγωγές βαφών και χρωστικών με σχετικό
της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για
συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Η λίστα
προϊόντων της εταιρίας βρίσκεται στον σύνδεσμο:
https://card.linkconnect.in/j-sai-international
και
η
αναλυτική παρουσίαση προϊόντων εδώ.
Η εταιρεία Jaini International Export Pvt.Ltd. με έδρα
την Ινδία ( Διεύθυνση: 2/A,Jay Narayan Bldg Pushpa
Park, Daftery Road Behind Prasad Hotel, Malad E
Mumbai-MH India 400097, Τηλ: +9175063 25311,
+917208299904 ,Email: info@jainiimportexport.com
,ιστοσελίδα: https://www.jainiimportexport.com/ ) που
κάνει εξαγωγές σε φρούτα, λαχανικά, μπαχαρικά, ινδικά
παραδοσιακά σνακ, κατεψυγμένα τρόφιμα, είδη
παντοπωλείου και ζωοτροφές (με πιστοποιήσεις ISO
9001, 2015 CERTIFIED Company) με σχετικό της
έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για
συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Χάγη, με έγγραφό του μας ενημερώνει , με την
παράκληση όπως ενημερώσουμε τα μέλη του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης , για την εξής περίπτωση που ήλθε σε
γνώση του εν λόγω Γραφείου: Η εταιρεία
365 GLOBAL
EQUIPMENT ( https://365-global-equipment.com/
), η οποία
εμφανίζεται να διαθέτει γραφεία και αποθήκες στην Ολλανδία (στις
πόλεις Amersfoort και Hoogland αντιστοίχως), καθώς και κεντρικά
γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο,
δεν είναι εγγεγραμμένη στο
ολλανδικό εμπορικό επιμελητήριο (KvK) και έχει οικειοποιηθεί
(προφανώς παράνομα), παρουσιάζοντας ως δικό της, τον αριθμό
εγγραφής KvK άλλης εταιρείας.
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.
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο
Ιανουάριος 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocombelgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων Β2Β με
ρωσικές εταιρείες της Περιοχής του Κρασνοντάρ.
Με έγγραφό του το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής
Πρεσβείας στη Μόσχα μας ενημέρωσε ότι συνεργάζεται
με το ΕΒΕ Περιοχής του Κρασνοντάρ με σκοπό τη
διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων Β2Β με
ελληνικές και ρωσικές επιχειρήσεις της περιοχής αυτής.
Η Περιοχή του Κρασνοντάρ κατέχει βασική θέση στη
Νότια Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, με πάνω από 5,6 εκατ. πληθυσμό.
Η βάση του οικονομικού δυναμικού της περιοχής
διαμορφώνεται από τον αγροτοβιομηχανικό τομέα, τον
τομέα της μεταποίησης, ενεργειακό τομέα, μεταφορές
και ψυχαγωγικά θέρετρα, καθώς και από τη βιομηχανία,
τη δασοκομία, την παραγωγή ξύλου και επίπλων, και τη
βιομηχανία δομικών υλικών.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος σας παρακαλούμε να
συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα με τα
στοιχεία της εταιρείας σας και να την αποστείλετε στο εν
λόγω Γραφείο ΟΕΥ μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2021
(ηλεκτρονική διεύθυνση: ecocom-moscow@mfa.gr) .
Ο
προσδιορισμός
των
συναντήσεων
θα
πραγματοποιηθεί
από
το
Επιμελητήριο
του
Κρασνοντάρ, θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή ZOOM και
η γλώσσα επικοινωνίας θα είναι η Αγγλική.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
65

18/2/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΝΑΤΟ " HARDWARE SUPPORT AND SOFTWARE LICENSE & RENEWAL
OF EXISITING LICENSES AND PROCUREMENT OF NEW LICENSES"
ΤΗΛ: 2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

66

19/02/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
ΠΦΥ ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΛ. 2310 005859

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - 3Η
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

72

19/2/2021 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ " PROVISION OF TRANSPORT
CORE SERVICES" ΤΗΛ: 2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

63

22/02/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3 ΜΗΝΩΝ ΤΗΛ. 2313307190

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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22/03/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΛ. 210
3483145

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

74

22/02/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2021 ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΔ_2/21, ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
"ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΒΟΗΘΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ" ΤΗΛ: 2310381080-1074-1100

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

64

23/02/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ
ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣ" ΤΗΛ. 23310 32402

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ " ΣΜΥΡΝΗ"

75

23/02/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ "ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ" ( CPV 15221000-3 )
(KAE 1511) ΤΗΛ: 2695360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

76

3/02/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CPV
55521200-0 KAE 0439) ΤΗΛ: 2695360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
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01/03/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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02/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.
ΛΑΡΙΣΑΣ -ΥΠΟΕΡΓΟ 4: "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ,
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ" ΤΗΛ: 2413504379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
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8/3/2021 3H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ " IMPLEMENTATION OF THE
NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE INCREMENT 2" ΤΗΛ:
2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
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11/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ CPV: 249312506 ΤΗΛ. 2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
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17/03/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210
8705013/15

ΠΟΛΕΜΙΚΗ 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.

