Μάρτιος 2021
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «e-λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου
του
λιανεμπορίου,
για
την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» έως 05 Απριλίου 2021
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
«e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων
του
κλάδου
του
λιανεμπορίου,
για
την
ανάπτυξη/αναβάθμιση
και
διαχείριση
ηλεκτρονικού
καταστήματος»(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prok
irixeis.asp?id=73&cs=)
του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης έως τη Δευτέρα 05 Απριλίου
2021 και ώρα 15:00 αντί για την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021
ώρα 15:00. Επίσης, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που
αφορούν στις επιλέξιμες δαπάνες, στην καταβολή της
επιχορήγησης, στα δικαιολογητικά της Δράσης κ.ά. Η
Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση
ηλεκτρονικού
καταστήματος
(e-shop)
προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη
διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να
ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής
τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους
και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς
χώρους. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δείτε την 1η
τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει τους
συναλλασσόμενους ότι παρατείνεται η ισχύουσα
αύξηση του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με
κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των
50 ευρώ έως την 30η Ιουνίου 2021
Σε συνέχεια της από 21 Δεκεμβρίου 2020 Ανακοίνωσης της
ΕΕΤ, οι τράπεζες μέλη της, εφαρμόζοντας έμπρακτα τη
δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των
επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια
υγεία και τη συναλλακτική καθημερινότητα, θα διατηρήσουν
το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών
χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, έως την
Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021. Από την 30η Μαρτίου 2020
οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η
ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε καθολική,
ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των
κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του τερματικού
(POS). Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν
να πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς παράδοση της
κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του
καταστήματος όπου διενεργείται η συναλλαγή. Για
συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα
εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη και να ζητείται η
πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS, από τον κάτοχο της
κάρτας. Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η ιδιαίτερη
προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν οι συναλλασσόμενοι
στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.
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Πρόσκληση σε ελληνικές επιχειρήσεις να προβληθούν
δωρεάν στην εφαρμογή «Visit Greece App»
O Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προσκαλεί τις επιχειρήσεις
από όλη τη χώρα να προβληθούν δωρεάν στην εφαρμογή Visit
Greece App που αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για τους
επισκέπτες της Ελλάδας, στο οποίο μπορούν να βρουν γρήγορα
και εύκολα ταξιδιωτικές πληροφορίες, καθώς και ενημέρωση σε
πραγματικό χρόνο για τουριστικά θέματα. Η εφαρμογή αντλεί και
διοχετεύει
πληροφορίες
από
το
portal
του
ΕΟΤ
www.visitgreece.gr, ενώ είναι και το επίσημο ‘’destination app" της
χώρας μας. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή της επιχείρησής σας
στον ιστότοπο www.visitgreeceapp.com. Υπάρχει ακόμα η
δυνατότητα επικαιροποίησης των πληροφοριών για την
επιχείρησή σας, ανανέωση του φωτογραφικού υλικού, ενώ
μπορείτε να ανεβάζετε προσφορές και εμπειρίες για τους χρήστες
της εφαρμογής. Όλη η υπηρεσία είναι δωρεάν. Η εφαρμογή Visit
Greece App αφορά μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού
και του ΕΟΤ, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Mastercard,
την Eurobank και την Warply. Δείτε ΕΔΩ την επιστολή του Γενικού
Γραμματέα του ΕΟΤ, κ. Δημήτρη Φραγκάκη με οδηγίες για τον
τρόπο εγγραφής.
Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 70,4 εκατ. ευρώ σε 7.619
δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6, σε 587
δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 και σε
19.419 ιδιοκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα των
μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020
Δελτίο
Τύπου
Υπουργείου
Οικονομικών:
Πιστώθηκαν
(24.03.2021) στους τραπεζικούς λογαριασμούς: 7.619 δικαιούχων
του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό
συνολικού ύψους 53,5 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός
των δικαιούχων που έχουν λάβει τη χρηματοδότηση ανέρχεται σε
280.109, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση ύψους
524,6 εκατ. ευρώ. 587 δικαιούχων του 5ου κύκλου της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, για τους οποίους εκκρεμούσε η
ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, ποσό συνολικού ύψους 14,7
εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που
έχουν στηριχθεί από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 ανέρχεται
σε 360.387, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση
ύψους 1,25 δισ. ευρώ. 19.419 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό
συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει
το 50% της μείωσης του μισθώματος για τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο. Έτσι, ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών με φόρους
και καταβολών χρημάτων για τα μειωμένα μισθώματα της
περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 διαμορφώνεται πλέον
στις 971.482 και το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 179,6 εκατ.
ευρώ. Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς
τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε
τράπεζας.
Διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις από τα μειωμένα ενοίκια με
νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών
Διευκρινίσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών για τα
μειωμένα ενοίκια δίνει με νέα απόφαση του το υπουργείο
Οικονομικών. Στην απόφαση αποσαφηνίζεται πλήρως το καθεστώς
για κάθε περίπτωση και διαφορετικό τρόπο συναλλαγής μεταξύ
ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Μείωση
Ενοικίων
:
Οι
ΚΑΔ
επιχειρήσεων για τον μήνα Μάρτιο

πληττόμενων

Παρατείνεται το μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ σε ¨Ευαίσθητα¨
Αγαθά και Υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον προσδιορισμό
πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού
μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον
μήνα Μάρτιο 2021. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση είναι
η Α. 1063/2021 - ΦΕΚ 1156/Β/24-3-2021.

Παρατείνεται, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο
Οικονομικών στη Βουλή, το μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ σε
«ευαίσθητα» αγαθά και υπηρεσίες. Ειδικότερα, παρατείνεται εκ
νέου, από τη λήξη της (30 Απριλίου 2021): Έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2021, η ισχύς εφαρμογής του υπερμειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ 6% στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας
(ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική
αλκοόλη) του Κώδικα ΦΠΑ. Έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, η
ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για πρόσωπα
και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της
παροχής υπηρεσιών που αφορούν σε εισιτήρια κινηματογράφων,
θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, μεταφορά προσώπων
και των αποσκευών τους, εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών,
ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και
λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων και κατ' επέκταση τους
τελικούς καταναλωτές/λήπτες των υπηρεσιών.

Άνοιξε η πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων
των προμηθευτών τεχνολογικού εξοπλισμού που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
voucher «Ψηφιακή Μέριμνα»
Άνοιξε η πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων των
προμηθευτών τεχνολογικού εξοπλισμού που επιθυμούν
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα voucher «Ψηφιακή
Μέριμνα», όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας.
Στην πλατφόρμα καλούνται να εγγραφούν τόσο οι
κατασκευαστές επιλέξιμου εξοπλισμού, οι επίσημοι
αντιπρόσωποί τους, οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς τους
και οι ανεξάρτητοι εισαγωγείς που επιθυμούν να
υποβάλουν αιτήσεις για έγκριση συγκεκριμένων
μοντέλων εξοπλισμού, όσο και οι έμποροι λιανικής, οι
οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
διαθέτοντας εγκεκριμένο εξοπλισμό στους δικαιούχους.
Για περισσότερες πληροφορίες και για το πώς μπορεί
κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα των
προμηθευτών, είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα του
προγράμματος, https://www.digital-access.gov.gr/ .

Αναστέλλεται και για το μήνα Μάρτιο η πληρωμή
δόσεων ρυθμισμένων οφειλών για επιχειρήσεις που
είναι κλειστές με κρατική εντολή και για τους
εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή
απασχόλησης
Αναστέλλεται και για το μήνα Μάρτιο η πληρωμή δόσεων
ρυθμισμένων οφειλών για επιχειρήσεις που είναι κλειστές
με κρατική εντολή και για τους εργαζόμενους που
βρίσκονται σε αναστολή απασχόλησης. Αυτό προβλέπει
απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου
Βεσυρόπουλου. Η υποχρέωση πληρωμής μετατίθεται για
τον επόμενο του τελευταίου μήνα της ρύθμισης οφειλών
που έχουν επιλέξει οι φορολογούμενοι για να
τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την Εφορία. Δείτε
αναλυτικά την απόφαση Α. 1055 /18-03-2021 και τους
ΚΑΔ που αφορά . Δείτε αναλυτικά την απόφαση Α. 1056
/18-03-2021 και τους ΚΑΔ που αφορά
Νέες διευκρινίσεις και οδηγίες για τη συμμετοχή των
νοικοκυριών
στο
πρόγραμμα
Εξοικονομώ
–
Αυτονομώ
Νέες διευκρινίσεις και οδηγίες για τη συμμετοχή των
νοικοκυριών στο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ
εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθώς επίκειται η έναρξη των εργασιών για όσους
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα στο πλαίσιο της τελευταίας
προκήρυξης. Το ΥΠΕΝ διευκρινίζει μεταξύ άλλων ότι oι
πληρωμές προς τους προμηθευτές θα πρέπει να γίνουν
πριν την υποβολή της αίτησης εκταμίευσης της επιδότησης
η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αποδείξεις
πληρωμής, ψηφιοποιημένες. Προκαταβολή από το
πρόγραμμα χορηγείται μόνο στην περίπτωση που ο
ωφελούμενος έχει εγκεκριμένο δάνειο. Η προκαταβολή
ισούται με το 70 % του δανείου (και όχι του επιλέξιμου
προϋπολογισμού του έργου). Η εξόφληση των δαπανών
μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα. Αναλυτικά οι
Ερωτήσεις-Απαντήσεις του ΥΠΕΝ.

Προκαταβολή σύνταξης
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με
τίτλο
«
Προκαταβολή
σύνταξης
"https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851743921_prokatabolh_
syntajhs.pdf στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι πρόσφατες
αλλαγές στην νομοθεσία για την χορήγηση της προκαταβολής
σύνταξης.

Νέο Ταμείο “ACCELERATETT” (FUND OF FUNDS) από την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώην
ΤΑΝΕΟ), συνεχίζει τις επενδυτικές της δραστηριότητες με
στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία στην κατεύθυνση ενίσχυσης
του ελληνικού οικοσυστήματος της νεοφυούς καινοτόμου
επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς τεχνολογίας, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το νέο
ταμείο έχει τη μορφή fund-of-funds και φιλοδοξεί να καλύψει όλη
την αλυσίδα χρηματοδότησης των ελληνικών νεοφυών καινοτόμων
επιχειρήσεων με εξωστρεφή χαρακτηριστικά και προοπτικές
σημαντικής κλιμάκωσης (scalability). Η συνολική δημόσια
χρηματοδότηση μέσω ΕΑΤΕ ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, με στόχο
να συσταθούν επενδυτικά σχήματα διαχείρισης κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital funds), με τη
συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Το πλήρες κείμενο της
πρόσκλησης, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, έχει αναρτηθεί
στον ιστότοπο της ΕΑΤΕ, www.hdbi.gr . (ΠΗΓΗ: EBEA eNewsletter|23.3.21).
9η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ
μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»
Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη
των
ικανοτήτων
τους
σε
νέες
αγορές»
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=16&cs=)
του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εβδομήντα δύο (72)
επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
4.160.795,72 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
297.961.351,91 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Παράταση για δόσεις εκκαθάρισης εισφορών για την περίοδο 2017-9
Με το αρ. πρωτ. 97788/Σ.31528 (ΑΔΑ: 61ΕΧ46ΜΑΠΣ-33Γ) γενικό έγγραφο του eΕΦΚΑ, κατ΄ εφαρμογή της αρ. Δ.15/Δ΄8759/343
(ΦΕΚ Β΄ 986/12.3.2021) υπουργικής απόφασης, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου της
εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2019 και των δόσεων από τροποποίηση
εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018, ως εξής:
- Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 30.06.2021.
- Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.
Οι ανωτέρω δόσεις, έως τη νέα προθεσμία καταβολής τους, εξοφλούνται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Υποβολή υποψηφιοτήτων για βραβείο της ΕΕ που αναγνωρίζει την καινοτομία και την αριστεία σε θέματα ασφάλειας
προϊόντων
Η ασφάλεια των καταναλωτών βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσα πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος, που είναι η δεύτερη
χρονιά απονομής του, το Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ τιμά τις επιχειρήσεις που προσφέρουν κάτι παραπάνω για να
προστατεύσουν τους καταναλωτές τους και να διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για τις
επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αφοσιωμένες στην αριστεία στον εν λόγω τομέα και έχουν αποδεδειγμένα καταβάλλει σχετικές
προσπάθειες, να προβληθούν. Φέτος, το Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ εστιάζει σε δύο κατηγορίες: την προστασία της
ασφάλειας των ευάλωτων καταναλωτών και τον συνδυασμό της ασφάλειας με νέες τεχνολογίες. Θα διακριθούν 12 νικητές συνολικά,
με χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο, τα οποία θα απονεμηθούν σε τρεις ΜΜΕ και σε τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για κάθε
μία από τις δύο θεματικές κατηγορίες.
- Προστασία της ασφάλειας ευάλωτων ομάδων καταναλωτών: Οι εταιρείες που επικέντρωσαν τις προσπάθειες τους στην προστασία
ευάλωτων ομάδων καταναλωτών (για παράδειγμα στους ηλικιωμένους, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία) μπορούν να
υποβάλλουν υποψηφιότητα για αυτό το Βραβείο. Αναφέρεται σε προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από κάποια
ευάλωτη ομάδα ή τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από όλους και, επιπρόσθετα, λαμβάνουν υπόψη
συγκεκριμένους κινδύνους, περιορισμούς και ενδεχόμενες συμπεριφορές ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, καθώς και
πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης.
- Συνδυασμός της ασφάλειας με νέες τεχνολογίες: Οι εταιρείες που υιοθέτησαν νέες τεχνολογίες με σκοπό να ενισχύσουν την
ασφάλεια των καταναλωτών μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για αυτό το Βραβείο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες μπορεί να
περιλαμβάνουν καταναλωτικά προϊόντα που συνδέονται στο διαδίκτυο και βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ή διαδικασίες και
μηχανισμούς που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στον καταναλωτή.
Οι εταιρείες, για να υποβάλουν υποψηφιότητα, πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις 30 χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (που αποτελείται από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία). Η
κάθε πρωτοβουλία για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον σε μία χώρα του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να ξεκίνησε τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής
υποψηφιότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες, την επιλεξιμότητα και τη διαδικασία υποβολής
υποψηφιότητας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/product-safety-award . Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα έως τις
30 Απριλίου 2021. Πληροφορίες: Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών -ΚΕ.Π.ΚΑ. τηλ: 2310233333, 302310269449 ,email:
consumers@kepka.org .

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε 5ο κατά σειρά διαδικτυακό evenTIZ Live Story με θέμα Venture Capital and other
Forms of Financing
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. πραγματοποιεί την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 στις 17:00 το 5ο κατά σειρά διαδικτυακό
evenTIZ Live Story με θέμα Venture Capital and other Forms of Financing με τον Νίκο Καλλιαγκόπουλο, Εταίρο στο Πανευρωπαϊκό
fund Prime Ventures, το οποίο επενδύει €5-€25 εκ. σε γρήγορα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες.Το κοινό θα έχει την
ευκαιρία να ακούσει τον κ. Νίκο Καλλιαγκόπουλο να μοιράζεται την προσωπική του διαδρομή και πιο συγκεκριμένα γύρω από το
θέμα επιλογής του κατάλληλου μηχανισμού χρηματοδότησης μιας επιχείρησης καθώς και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
κάνουν έναν χρηματοδότη κατάλληλο για το δικό επιχειρηματικό μας εγχείρημα. Αυτή τη στιγμή ο κ. Καλλιαγκόπουλος είναι μέλος
των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών AImotive, Blueground, Bright Computing και Holidu. Πριν συνεργαστεί με την Prime,
εργαζόταν στο Randstad Innovation Fund, το ταμείο επενδυτικών συμμετοχών του Ομίλου Randstad, που επενδύει σε εταιρείες
πρώιμης φάσης ανάπτυξης, οι οποίες εστιάζουν στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών στον κόσμο της εργασίας. Ξεκίνησε την
καριέρα του ως αναλυτής επενδύσεων στην Dutch Expansion Capital (DEC), μια εταιρεία επενδυτικών συμμετοχών που
υποστήριζε εταιρείες τεχνολογίας. Ο κ. Καλλιαγκόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πατρών και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο (Msc) στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και στις Επενδύσεις (cum
laude) από τη Σχολή Διοίκησης του Ρόττερνταμ. Τα evenTIZ αποτελούν μια σειρά, σύντομων σε διάρκεια [15’ Ομιλία + 10’ Q&A]
διαδικτυακών «ζωντανών ιστοριών», όπου εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, 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 μέχρι τις 15:00 της ημέρας διεξαγωγής του evenTIZ.. Φόρμα Εγγραφής:
https://forms.gle/oLuzQ6UDqPv2qYXKA .Ο διαθέσιμος αριθμός εγγεγραμμένων είναι περιορισμένος και πραγματοποιείται με σειρά
προτεραιότητας. 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. Join Facebook EVENT: https://fb.me/e/668NTK4m4.

8ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών “John & Mary Pappajohn Business Plan Award”
Με στόχο την ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών που επιθυμούν να αναπτύξουν καινοτόμα έργα, πραγματοποιείται για όγδοη
συνεχή χρονιά ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών «John & Mary Pappajohn Business Plan Competition».Ο Διαγωνισμός
διοργανώνεται από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ACT και θα απονείμει πέντε βραβεία 4.000 ευρώ σε κάθε ένα από τα πέντε
καλύτερα επιχειρηματικά πλάνα. Τα χρηματικά έπαθλα προσφέρει ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας John Pappajohn. Οι
διαγωνιζόμενοι θα κριθούν βάσει της ιδέας που θα καταθέσουν, καθώς των προσωπικών επιχειρηματικών τους ικανοτήτων.
Συγκεκριμένα θα συνεκτιμηθεί ο βαθμός καινοτομίας, η δυνατότητα και η ετοιμότητα ανάπτυξης της ιδέας, η γνωστική επάρκεια, η
αφοσίωση και οι επιχειρηματικές ικανότητες των διαγωνιζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις ιδέες για το
επιχειρηματικό πλάνο μέχρι την Κυριακή 18 Απριλίου 2021 στο www.act.edu/pappajohn-awards . Η περιγραφή της ιδέας θα πρέπει
να περιέχει: το προτεινόμενο προϊόν/ υπηρεσία, το αγοραστικό κοινό στο οποίο στοχεύει, το μοντέλο εσόδων της προτεινόμενης
ιδέας (revenue model), τον νεωτερισμό/καινοτομία που χαρακτηρίζει την ιδέα, το επίπεδο ωριμότητας της ιδέας. Η συμμετοχή και
μόνο στον διαγωνισμό Pappajohn αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για κάθε διαγωνιζόμενο να “δοκιμάσει” την ιδα του σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον και να δικτυωθεί με φορείς και οργανισμούς που θα τον βοηθήσουν για την περαιτέρω ανάπτυξη του
εγχειρήματος του. Ακόμη περισσότερο, η επιτυχία στον διαγωνισμό, πέρα από το χρηματικό έπαθλο, λειτουργεί ως διαβατήριο για
την εξεύρεση συνεργατών και επενδυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε επόμενα στάδια. Παράλληλα το Κέντρο
Επιχειρηματικότητας οργανώνει προγράμματα που προσφέρουν δωρεάν γνώση σε βασικούς τομείς της επιχειρηματικής
πραγματικότητας καθώς και συμβουλευτική καθοδήγηση από πεπειραμένους επιχειρηματίες μέσω του δικτύου μεντόρων και
συνεργατών που έχει αναπτύξει. Περισσότερες πληροφορίες: www.act.edu/pappajohn-awards . Άννα Μπαϊτάση, 2310 398347,
Γιώργος Κόκκας 2310 398344 (καθημερινά 10π.μ – 5 μ.μ), και για γραπτές ερωτήσεις στο gkokkas@act.edu .
ΟΑΕΔ - Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση
ΟΑΕΔ - Google για 3.000 νέους ανέργους
Την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο δωρεάν εξ αποστάσεως
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση. Η νέα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Google
Ελλάδας που, ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, συνεργάζονται για την αντιμετώπιση
του ψηφιακού χάσματος, την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Όσοι πληρούν
τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους έως και την Κυριακή, 4 Απριλίου
2021 και ώρα 23:59. Στοχεύοντας στην ενίσχυση και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, το
πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δωρεάν κατάρτιση 3.000 ανέργων σε τέσσερεις θεματικές ενότητες που οδηγούν στην απόκτηση των
εξής πιστοποιητικών:
- IT Support Specialist Certificate (τεχνική υποστήριξη πληροφορικής)
- UX Designer Certificate (σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη)
- Project Manager Certificate (διαχείριση έργου)
- Data Analyst Certificate (ανάλυση δεδομένων)
Τα προσφερόμενα πιστοποιητικά κατάρτισης παρέχονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει
τουλάχιστον μία θεματική ενότητα, αλλά εάν επιθυμεί μπορεί να ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες. Η κατάρτιση παρέχεται
μέσω της πλατφόρμας Coursera και με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας, ο ωφελούμενος θα λαμβάνει αυτόματα το
αντίστοιχο πιστοποιητικό - βεβαίωση ολοκλήρωσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο του
ΟΑΕΔ, έως 29 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο
www.oaed.gr .Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου www.gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/programmaolokleromenes-epaggelmatikes-katartises-gia-anergous-me-pistopoiese . Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση →
Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν παροχή στο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Επαγγελματικής Κατάρτισης με
Πιστοποίηση για ανέργους. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και στη
συνέχεια θα σταλεί στους ωφελούμενους email του ΟΑΕΔ με οδηγίες, σχετικά με την εγγραφή και παρακολούθηση του
προγράμματος. Η ημερομηνία λήξης των διαδικτυακών μαθημάτων και συνολικά του προγράμματος είναι Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021.
Τέλος, με την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, οι ωφελούμενοι
άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδοτούμενης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο
σχεδιάζει να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα. Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr .
ΟΑΕΔ – Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου λήγει η υποβολή αιτήσεων των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα 7.000 επιδοτούμενων
νέων θέσεων εργασίας σε 5 περιφέρειες
Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 7.000
επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής
Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω, τα
ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους
απασχόλησης, για 12 μήνες, έχουν ως εξής:
- 473 € για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
- 568 € για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
- 615 € για τους μακροχρόνια ανέργους
- 710 € για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis Κατόπιν, οι εργασιακοί
σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η
επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει
το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 €
τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού
44.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Συνεχίζονται μέχρι τις 31 Μαρτίου οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης εργαζομένων στον ιδιωτικό
τομέα:1. Διαδικτυακή Δημοσιογραφία, 2. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, 3. Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίησης
Εντύπων
Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα που υλοποιεί η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου και μπορούν να εγγραφούν εργαζόμενοι -με κάθε σχέση
εργασίας.Το πρόγραμμα αφορά:
1.Την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μέσα από μία τεκμηριωμένη διαδικασία διάγνωσης εκπαιδευτικών
αναγκών, για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της επαγγελματικής
ικανότητας των συμμετεχόντων.
2.Την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων, από την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω
αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.
Το Σχέδιο Δράσης αφορά 600 εργαζόμενους (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Να σημειωθεί ότι
το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο δημοσιογράφους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις Τύπου (δημοσιογράφοι, γραμματείς, διοικητικό,
τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό κ.α.), αλλά και εργαζόμενους σε κάθε είδους επιχείρηση, που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν σε
ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Το Εκπαιδευτικό Σχέδιο περιλαμβάνει 3 προγράμματα κατάρτισης – θεματικά αντικείμενα που αφορούν τους 600 καταρτιζόμενους:
Α/Α
Τίτλος Προγράμματος
Αριθμός Καταρτιζομένων
Συνολικές Ώρες Κατάρτισης
1
Διαδικτυακή Δημοσιογραφία
200
80
2
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
200
80
3
Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίησης Εντύπων
200
80
Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης θα ακολουθήσει διαδικασία πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων/
δεξιοτήτων για το σύνολο των ωφελουμένων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. *Να σημειωθεί ότι κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο πρόγραμμα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το έργο χρηματοδοτείται στο σύνολο του από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) και δεν υπάρχει καμία Οικονομική Επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που θα λάβουν μέρος και θα το ολοκληρώσουν θα λάβουν Εκπαιδευτικό
Επίδομα πέντε (5) ευρώ ανά ώρα (80 ώρες Χ 5,00 = 400,00 ευρώ).
Επίσης, το πρόγραμμα αναλαμβάνει και το συνολικό κόστος για την Πιστοποίηση των καταρτιζομένων καθώς και τις δαπάνες που
αφορούν τη δημοσιότητα αλλά και τη διοικητική υποστήριξη υλοποίησης του έργου.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος εργαζόμενοι - καταρτιζόμενοι και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου η όλη διαδικασία
υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης να μη δημιουργήσει προβλήματα στη Λειτουργία των Επιχειρήσεων
αλλά και να διευκολύνει την συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά, με βάση και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, έχει προβλεφθεί η
υλοποίηση τους να γίνεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance learning).
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
1. Θα εξειδικευτούν οι εργαζόμενοι τους σε τομείς που δεν γνωρίζουν, ή θα αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο
κάθε προγράμματος.
2. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
3. Ο εργαζόμενος που θα συμμετάσχει θα λάβει πιστοποίηση, όπερ σημαίνει ότι σε κάποιο μελλοντικό ΕΣΠΑ στο οποίο θα θελήσει
να ενταχθεί η επιχείρηση θα έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα έναντι όσων δεν θα έχουν πιστοποιημένους εργαζόμενους.
Aναλυτικές πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα της E.I.E.T. (www.eiet.gr) .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλέφωνο 2111 019697. Υ.Γ.: Επισημαίνεται ότι οι θέσεις για τις Περιφέρειες: Αττικής, Κρήτης, Πελοποννήσου και
Δυτικής Μακεδονίας έχουν συμπληρωθεί. Ωστόσο, στις υπόλοιπες Περιφέρειες υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις.
η

2 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
Επιλογή Ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση
και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων
στον Κλάδο του Φαρμάκου» (Β΄ Κύκλος)
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ),
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014
- 2020», υλοποιεί ως Δικαιούχος, την Πράξη με τίτλο:
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου » και κωδικό ΟΠΣ
5002487. Κύριος του Έργου είναι η Πανελλήνια Ένωση
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Αντικείμενο της Πράξης είναι η
υλοποίηση δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Πιστοποίησης σε 1.250 εργαζόμενους επιχειρήσεων του
ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης).
Η παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής αφορά στον 2ο Κύκλο
Επιλογής Ωφελουμένων του Προγράμματος Κατάρτισης /
Πιστοποίησης της Πράξης MIS 5002487. Προσοχή: Η
παρούσα 2η Πρόσκληση αφορά στην κάλυψη διαθέσιμων
κενών θέσεων ωφελούμενων σε όλες τις περιφέρειες, πλην
της Περιφέρειας Αττικής η οποία έχει καλυφθεί. Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=
103&sectionid=104&articleid=27928 .

Πρώτο εργαστήριο για την Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση
Αποβλήτων-CIRCLab, 30 Μαρτίου 2021
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σας προσκαλεί στο '1ο Εργαστήριο για την
Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Αποβλήτων-CIRCLab' που
υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου 'CIRCLE Interreg Adrion:
Κυκλική Καινοτομία και Ανθεκτικές Πόλεις στην περιοχή της
Αδριατικής Θάλασσας'. Στόχος του έργου CIRCLE είναι να
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ Δήμων, επιχειρήσεων
διαχείρισης αποβλήτων, ερευνητικών κέντρων και αναπτυξιακών
ιδρυμάτων,
προκειμένου
να
δημιουργηθούν
καινοτόμα
Εργαστήρια Πόλεων (CIRCLabs) για τη βιώσιμη διαχείριση
στερεών αποβλήτων και την υιοθέτηση καλών πρακτικών κυκλικής
οικονομίας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η διαμόρφωση
καινοτόμων μοντέλων διαχείρισης αποβλήτων που θα
εφαρμοστούν
πιλοτικά
στην
επιλεγμένη
περιοχή
της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το 1ο Εργαστήριο θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, στις 11.00 π.μ. Η
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής
πλατφόρμας ZOOM στον σύνδεσμο
https://us02web.zoom.us/j/85699723849?pwd=TE04VkQ1RElzKz
VaRlRIbE0vK1Urdz09 Meeting ID: 856 9972 3849 , Passcode:
186731 .Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στην εκδήλωση
βρίσκεται στον σύνδεσμο ΕΔΩ .Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2310463930.

Ψηφιακή έκθεση «Εκτύπωση & Εκδόσεις», 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2021
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ μας ενημερώνει
ότι το Συμβούλιο CAPEXIL, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της
Ινδίας και της κυβέρνησης της Ινδίας, διοργανώνει από τις 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου
2021 εικονική έκθεση με θέμα «Εκτύπωση & Εκδόσεις» σε συνδυασμό με B2B
συναντήσεις (Buyer Seller Meets), Business Networking Sessions & Market Outreach
Programs μεταξύ Ινδών εξαγωγέων και εισαγωγέων, βιομηχανικών ενώσεων,
επιμελητηρίων και εμπορικών φορέων της Ελλάδας. Ο πρωταρχικός στόχος της εν λόγω
εκδήλωσης είναι η προώθηση του διμερούς εμπορίου σε σχέση με τις εργασίες
εκτύπωσης και εκδόσεων μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας. Πληροφορίες και η φόρμα εγγραφής
βρίσκονται στον ιστόοτοπο http://capexil.org/capexil-ppi/index.html .
webinar «Doing Business in the United Arab Emirates– COVID 19 Challenges and
Opportunities»
Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού των
υπηρεσιών και εργαλείων της, συνεχίζει την υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων να
προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας,
με τo webinar «Doing Business in the United Arab Emirates– COVID 19 Challenges and
Opportunities» σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.
Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της εξαγωγικής
δραστηριότητας, εν μέσω COVID19, σας προσκαλούμε στην διαδικτυακή εκδήλωσή στις
31.03. 2021, ώρα Ελλάδος 15.00. Γλώσσα εκδήλωσης αγγλικά. Εγγραφείτε άμεσα για να
εξασφαλίσετε
τη
συμμετοχή
σας
στο
σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/4652142962503611663 . Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε το συνημμένο πρόγραμμα του διαδικτυακού σεμιναρίου.
Webinar MyDATA: Υποχρεώσεις Λ/Φ, Ανάλυση Παραστατικών Α.Α.Δ.Ε.,
Πραγματικά παραδείγματα στην Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε, 2
Απριλίου 2021
Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει επίκαιρο διαδικτυακό σεμινάριο: MyDATA:
Υποχρεώσεις Λ/Φ, Ανάλυση Παραστατικών Α.Α.Δ.Ε., Πραγματικά παραδείγματα στην
Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε. την Παρασκευή 02/04/2021, ώρες 17:00-21:00.
Θα αποσταλούν μοναδικοί κωδικοί για κάθε συμμετέχοντα. Το σεμινάριο θα
βιντεοσκοπηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμο μέχρι και την Δευτέρα 09/04/21.
Παρακαλείσθε πολύ, όπως αποστείλετε τα ερωτήματά σας έως 26/03/2021 στο
lsaath@otenet.gr ώστε να προωθηθούν σε μέλη μας-εθελοντές για την ταξινόμησή τους,
προκειμένου να απαντηθούν στο σεμινάριο. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Για τα μη μέλη του
Λ.Σ.Α.:50,00€ (τελική τιμή.) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η κατάθεση μπορεί να
γίνει έως 31/03/2021, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στα στοιχεία: ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597, ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693
597. Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών. Παρακαλείσθε, όπως αποστείλετε το
αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο email: lsaath@otenet.gr ή στο φαξ: 210 5138289.
Επιχειρηματική συνάντηση “Greece – N. Africa e-Business Gathering”, 7 Απριλίου
2021
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο έχοντας πρόθεσή να εξοπλίσει τις ελληνικές
επιχειρήσεις με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και τα απαραίτητα εργαλεία που θα τις
ενισχύσουν στην προσπάθειά τους να επεκταθούν στις αραβικές χώρες και να αυξήσουν
το εμπορικό ισοζύγιο με αυτές, διοργανώνει την διαδικτυακή επιχειρηματική συνάντηση
“Greece – N. Africa e-Business Gathering (Algeria – Egypt – Libya – Morocco – Tunisia):
Friendship & Cooperation in the Mediterranean”, στις 7 Απριλίου 2021, στις 12:00 το
μεσημέρι (ώρα Ελλάδος). Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τις εν θέματι αραβικές
χώρες πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ ενώ, υπάρχει η δυνατότητα ανόδου του, κυρίως εάν οι
χώρες αυτές γίνουν αντιληπτές ως πύλη εισόδου σε άλλες αφρικανικές αγορές. Ομιλίες
και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, από Άραβες Πρέσβεις και
Επιτετραμμένους στην Ελλάδα, από τους Έλληνες Συμβούλους Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων που βρίσκονται διαπιστευμένοι στα αραβικά κράτη, καθώς και
υψηλού επιπέδου ομιλητές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Οι Έλληνες
επιχειρηματίες θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω μηνυμάτων
(chatting) ή βιντεοκλήσης με τους συμμετέχοντες από την αραβική πλευρά. Οι ομιλίες θα
διεξαχθούν σε ελληνικά και αραβικά, ενώ η δικτύωση μεταξύ Ελλήνων και Αράβων
συμμετεχόντων θα γίνει στην αγγλική ή κάποια άλλη γλώσσα κοινής συνεννόησης. Τα
ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πατώντας ΕΔΩ. Σημειώνεται
πως η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με την καταβολή του απαραίτητου κόστους
συμμετοχής, όπως αναφέρεται στη φόρμα εγγραφής. Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής:
Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, στις 16.00 .Πληροφορίες: Τηλ: 2106711210/ 6773428/
6726882 (εσωτ. 109), e-mail:chamber@arabgreekchamber.gr .

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα
«Επικοινωνία
και
διαχείριση
συγκρούσεων
στο
χώρο
εργασίας», 8 Απριλίου 2021
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αρωγής με έγγραφό του μας
ενημέρωσε
για
το
πρώτο
διαδικτυακό σεμινάριο του Δικτύου
με θέμα «Επικοινωνία και διαχείριση
συγκρούσεων στο χώρο εργασίας»
το οποίο απευθύνεται σε όλα τα
εργαζόμενα μέλη των φορέων και
επιμελητηρίων που συμμετέχουν στο
Δίκτυο. Ημέρα και ώρα του
σεμιναρίου Πέμπτη 8 Απριλίου 2021,
18:00’ – 21:00’.
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και
μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή
(μέσω
google
form)
https://docs.google.com/forms/d/1gb
cGkk_t8OmMiUtMGhGVMlC3Wno1
HnH0wGvItGz_w4/edit?usp=sharing το αργότερο
έως τις 05 Απριλίου 2021. Δείτε εδώ
την πρόσκληση του Δικτύου.

Ημερίδα «Tourism of Tomorrow»,
23 Απριλίου 2021
Το
ακαδημαϊκό
πρόγραμμα
Τουρισμού και Φιλοξενίας του ACT American College of Thessaloniki
διοργανώνει για 4η χρονιά την
ημερίδα «Tourism of Tomorrow» την
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα, χωρίς
διερμηνεία.
Για
να
παρακολουθήσετε
τη
διαδικτυακή εκδήλωση απαιτείται
δωρεάν προεγγραφή. Δηλώστε
συμμετοχή
στο
σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/re
gister/4916151945139/WN_Zcrx67K
RSb-YlGTX-RZ8pw .

Μία λαμπάδα... ένα Χαμόγελο!
Ενισχύστε το κοινωνικό πρόσωπο
της επιχείρησής σας στηρίζοντας τις
δράσεις του Οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» με την
δημιουργία
εταιρικών
δώρων
customized. Ο κατάλογος είναι
διαθέσιμος
στον
ιστότοπο
https://issuu.com/smile1056/docs/cu
stomized_catalog_2021 .
Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα κατόπιν
παραγγελίας. Επικοινωνήστε για τη
διαθεσιμότητα των προϊόντων στο
τηλέφωνο 11040 (αστική χρέωση),
email:
stournari@hamogelo.gr
.Επίσης,
στην
ιστοσελίδα
https://www.hamogelo.gr/gr/el/esho
p/epochiaka/ μπορείτε να κάνετε τις
πασχαλινές σας αγορές.

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε Δελτίο τρεχουσών
προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.19/2021 με ισχύ από τη 19η Μαρτίου 2021.
Σημειώνεται ότι, το δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ – Σκοπίων, στη διαδικτυακή πύλη AGORA,
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS__March__2021%20mk.pdf .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Οι κλάδοι του τουρισμού, της εστίασης και των ξενοδοχείων υπό ασφυκτική οικονομική
πίεση λόγω της κρίσης της πανδημίας»
- «Νέα παράταση του κλεισίματος της αγοράς στην Γερμανία μέχρι τις 18 Απριλίου – Αντιδράσεις των Γερμανικών
Ομοσπονδιακών Ενώσεων, των Τραπεζών και άλλων συνδικαλιστικών φορέων»
- «Ινστιτούτο Γερμανικής Οικονομίας (Institut der Deutchen Wirtschaft-IW) – Συνέπειες ενός τρίτου Lockdown στην γερμανική
οικονομία – Περαιτέρω μείωση του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
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 περιπτώσεις εξαπάτησης
εταιρειών οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση του Γραφείου: Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν στην εξαπάτηση ως προς την
υποτιθέμενη πώληση κυρίως μηχανημάτων από ανύπαρκτες στην πραγματικότητα εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται μέσω του
διαδικτύου. Έχουν δε κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία, γεγονός που πιθανόν καταδεικνύει την εμπλοκή των ίδιων προσώπων σε
αυτές. Συγκεκριμένα, σε ιστοσελίδες του διαδικτύου εμφανίζονται διάφορες «ολλανδικές» εταιρείες, οι οποίες οικειοποιούνται τα
δεδομένα καθ’ όλα νομίμων ολλανδικών εταιρειών, όπως διευθύνσεις ή ακόμη και στοιχεία της εγγραφής των τελευταίων στο
Εμπορικό Επιμελητήριο της χώρας. Πρόκειται για τις εταιρείες:
- 365 GLOBAL EQUIPMENT ( https://365-global-equipment.com )
- De BAU https://debaumachines.com/
- 248 International (μητρική εταιρεία: 248 International ltd Bulgaria – website http://248inter.com/ )
- Stam Machinery (έχει οικειοποιηθεί μέρος της επωνυμίας της νόμιμης εταιρείας Stam Bouwmachines B.V. )
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως προκύπτει ανωτέρω, η επωνυμία των ανύπαρκτων εταιρειών είναι παραπλήσια με αυτή των
νομίμων εταιρειών. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις οι εταιρείες – φαντάσματα χρησιμοποίησαν ως διεύθυνση των υποτιθέμενων
αποθηκών τους την ίδια, πραγματική διεύθυνση αποθήκης μίας νόμιμης εταιρείας που αγνοούσε το γεγονός. Πρόκειται για
αποθήκη στην διεύθυνση Lindeboomseweg 15 B, 3828 NG Hoogland.
Η ανωτέρω χρήση του ίδιου στοιχείου (διεύθυνση αποθήκης) από δύο φαινομενικά διαφορετικές περιπτώσεις «εταιρειών», καθώς
και κάποιοι αριθμοί τηλεφώνου τους οι οποίοι συμπίπτουν πλην των τελευταίων στοιχείων (ξεκινούν από 337-44-00- σε δύο
περιπτώσεις) μαρτυρούν τη διασύνδεση των περιπτώσεων αυτών. Υπάρχει δε μία (φαινομενική) γεωγραφική συγκέντρωσή τους
καθώς οι ανύπαρκτες εταιρείες, με βάση τις υποτιθέμενες διευθύνσεις τους, βρίσκονται στην περιοχή της Ουτρέχτης (Amersfoort)
και της βόρειας Ολλανδίας.
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες ολλανδικές Αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με τις
τελευταίες, για να αναληφθεί δράση από μέρους τους απαιτείται υποβολή καταγγελίας από τον παθόντα. Ως εκ τούτου, συνιστούμε
στις ελληνικές εταιρείες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές στη συνεργασία τους με «ολλανδικές» εταιρείες του διαδικτύου, όσο
αληθοφανή και αν παρουσιάζονται τα στοιχεία τους. Στο Γραφείο έχουν αναφερθεί ήδη τέσσερις περιπτώσεις εντός ενός μηνός.
Συνιστάται επίσης στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη πριν
προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελεγχθεί κατά πόσο υφίσταται νομικά η
εταιρεία του δυνητικού συνεργάτη τους. Τέλος, για την εξακρίβωση της ύπαρξης μίας εταιρείας, βοηθά η γνώση του αριθμού
εγγραφής στους (KvK) στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel - KvK) και ως εκ τούτου οι ελληνικές
εταιρείες θα πρέπει να το ζητούν από τις ολλανδικές εταιρείες με τις οποίες σκοπεύουν να έλθουν σε συνεργασία.
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 .

Ζητήσεις συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρία Prasanna Engineers με έδρα την Ινδία (ιστοσελίδα: http://www.prasannaengineerspune.com/ , email:
prasannaengineers@rediffmail.com και prasannaengineers01@gmail.com , Τηλ: +91 9850889144 - Pravin Alange / Διευθυντής) που
κατασκευάζει εξαρτήματα όπως φλάντζες, coupler και άλλα εξαρτήματα με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το
ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Η εταιρία Prasanna Engineers συνεργάζεται με πολυεθνικές εταιρίες όπως η
Tata Motors, η GKN Sintered Metals Ltd., η Pimpri, η Seco Tools, η Kross International κ.λπ.. ΕΔΩ θα βρείτε σύντομη παρουσίαση
της εταιρίας.
Η εταιρία PENTAGON Ceramic με έδρα την Ινδία (Διεύθυνση: 8A National Highway - Morbi, Gujarat 382007 – India, Email:
export@pentagonceramic.com , Τηλ: +91 9512733300, ιστοσελίδα: https://www.pentagonceramic.com/ ) που κάνει εξαγωγές
πλακιδίων με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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05/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΕΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛ.
2313327821

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
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05/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/-ΣΤΡΙΩΝ ΣΣΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΗΛ. 2310962140

ΣΣΑΣ

250

05/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
- ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
424
ΓΣΝΕ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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13/04/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΦΡΟΥΤΩΝ
ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΛ. 2428045737

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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14/04/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2413504379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
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16/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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16/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
2310381080

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ)
ΤΗΛ.

424 ΓΣΝΘ
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19/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ) ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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19/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΑΚΕΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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19/04/2021 ΣΧΕΤΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 1.300 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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20/04/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ,
ΣΥΡΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΤΗΛ. 2108916264

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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21/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HUMMER ΤΗΛ. 2103483144

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

247

21/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 600 HP OSHKOSH ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
303 ΠΕΒ ΤΗΛ. 2103483144

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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06/05/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 4Χ4 ΤΗΛ. 2108705013

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.

