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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
διοργανώνει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:
“ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΓΕΦΥΡΑ 2”
Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Χαιρετισμός: κ. Μιχάλης Ζορπίδης,
Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Κεντρικός ομιλητής: κ. Φώτης Κουρμούσης,
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών θα παρουσιάσει το “Νέο Πρόγραμμα
Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων – Γέφυρα 2” και, συγκεκριμένα, θα αναπτύξει τα ακόλουθα θέματα:

•

Δικαιούχοι και κριτήρια επιλεξιμότητας

•

Διαδικασία Αίτησης

•

Ποσοστά Κρατικής επιδότησης διάρκειας 8 μηνών
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 , μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
ΕΓΔΙΧ: http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/

H συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη και θα γίνει στον εξής σύνδεσμο (zoom):
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94903106313?pwd=Und6RjFXK2N0TkRKVUxjcTd0Y0w4UT09
(Meeting Number: 949 0310 6313, password: 174083)
Την εκδήλωση μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε μέσα από το κανάλι στο YouTube & την σελίδα του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο Facebook

.

Από Δευτέρα 19 Απριλίου τα υποχρεωτικά self tests εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Τις βασικές
ρυθμίσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας) για τα self-tests
διάγνωσης του κορωνοϊού στον ιδιωτικό τομέα που προωθείται προς δημοσίευση περιέγραψε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο ενημέρωσης που έγινε για τον COVID-19 σήμερα στο Υπουργείο Υγείας. Όπως είπε ο κ.
Χατζηδάκης, «Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνουμε για την προστασία της δημόσιας υγείας επιστρατεύουμε τα self tests για τον
έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού στους χώρους εργασίας. Επεκτείνουμε λοιπόν την χρήση αυτού του χρήσιμου εργαλείου σε μια
σειρά δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα:
– Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)
– Εστίαση
– Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)
– Υπηρεσίες καθαρισμού
– Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής
– Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.
Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τα self-tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους
εργασίας τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία. Θα πρέπει δε να διενεργούνται μια φορά την εβδομάδα.
Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται σε
επιχειρήσεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Κάθε εβδομάδα το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή
νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.
Οι εργαζόμενοι στις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test. Αυτοί προμηθεύονται τα τεστ
δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή
μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την ακόλουθη διαδικασία: Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα
επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα
supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλλουν το αποτέλεσμα του
ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».
Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, εννοείται ότι ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.
Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν
δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με
επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε
καραντίνα.
Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο
εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου βγει αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην
εργασία του.
Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, με
τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό
αποτέλεσμα self test.
Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν self-test και τις
συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.
Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των
self test. Απαντώντας στο ερώτημα «τι θα συμβεί εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή» ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «Ο εργοδότης δεν
επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός δεν έχει κάνει το self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά
του. Και πολύ περισσότερο προφανώς, αν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει θετικό self test».
Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test ο εργοδότης υποχρεούται να μη
αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.
Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.
Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του
επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται
πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε τέλος ότι επειδή η δωρεάν διανομή των self tests από τα φαρμακεία ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου, για την
πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη
Δευτέρα 19 μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου.
Δημοσιεύτηκε η τροποποιημένη ΚΥΑ για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ (Β’ 1487/13.4.2021) η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, με την
οποία τροποποιείται η ΚΥΑ με αριθμό 5629/22 της 4ης Φεβρουαρίου 2021 (Β’ 450/2021) με τίτλο «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων,
κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και
γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων». Προκειμένου να υπάρξει
επαρκής χρόνος ενημέρωσης των δικαιούχων παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων στο ΠΣ
«ΕΡΓΑΝΗ» έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι με βάση τα νέα κριτήρια της εκδοθείσας απόφασης, θα
επανεξεταστούν όλες οι αιτήσεις που είχαν απορριφθεί κατά τον Α΄ κύκλο υποβολής αιτήσεων καθώς και όσες υποβληθούν μέχρι τις 19
Απριλίου 2021 στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ως τροποποιητικές ή νέες αιτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι όσοι καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη με την νέα ΚΥΑ και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζεται να το πράξουν εκ νέου.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα μέτρα προστασίας κατά της
διασποράς του κορωνοϊου, που ισχύουν από 12.04.2021
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΔΙα/Γ.Π.οικ. 22439/2021 - ΦΕΚ 1441/Β/10-4-2021, με τα μέτρα αντιμετώπισης
διασποράς του κορωνοιού, στην οποία προβλέπονται ότι ανοίγει το
λιανεμπόριο στην Αχαΐα με click in shop και click away, ενώ στην Θεσσαλονίκη
μόνο με click away. Επιπλέον, επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με
εξαίρεση τα ΟΠΑΠ play. Το λιανικό εμπόριο συνεχίζει να λειτουργεί με click
away και clik inside αίρεται όμως το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η
αναλογία πληθυσμού-εμβαδού έχει ως εξής : - για επιφάνειες καταστημάτων
έως 500 τετραγωνικά ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά και για επιφάνειες άνω
των 500 τ.μ. και για κάθε 100 τ.μ. επιπλέον των 500 τ.μ. επιτρέπεται ένας
πελάτης. Αναλυτικά η ΚΥΑ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 22439/2021 - ΦΕΚ 1441/Β/10-4-2021.
ΓΕΦΥΡΑ 2: πίνακες με κριτήρια επιλεξιμότητας
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείο Οικονομικών
στα πλαίσια της ενημέρωσης για το Νέο πρόγραμμα επιδότησης
επιχειρηματικών δανείων – ΓΕΦΥΡΑ 2, απέστειλε στο ΒΕΘ συνημμένα τους
πίνακες με τα κριτήρια επιλεξιμότητας .

2.561 αιτήσεις χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις της Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας κατατέθηκαν στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ,
ΕΣΠΑ 2014—2020.
H KΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με
χωρική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας είναι η ΑΝΚΟ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης της Δράσης «E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
υποβλήθηκαν 2.561 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού χρηματοδοτούμενου
προϋπολογισμού και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 11.935.972,11€ που θα
υλοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας. Συνημμένα Δελτίο Τύπου με στατιστικά στοιχεία υποβολών.

Πάνω από μισό δισ. ευρώ κατέβαλε ο ΟΑΕΔ στο Α΄ τρίμηνο του 2021 για
τη στήριξη του εργατικού δυναμικού και της αγοράς εργασίας
ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου 15.04.2021: Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ο ΟΑΕΔ
κατέβαλε συνολικά 522.042.306 € για τη στήριξη του εργατικού δυναμικού και
της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν 426.294.347 € για
επιδόματα, παροχές και βοηθήματα σε 417.503 μοναδικούς δικαιούχους,
91.611.863 € για προγράμματα απασχόλησης που αφορούν 57.511
ωφελούμενους, καθώς και 4.136.096 € για την πρακτική άσκηση μαθητών.

Αλλαγή στη διαδικασία εγγραφής στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες των χρηστών του
TAXISnet
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1077/2020
με την οποία τροποποιείται η
Α.1082/2020
(Β’1303) απόφαση της ΑΑΔΕ σχετικά με την
«Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet».
Με τις τροποποιήσεις μεταξύ άλλων δίνεται η
δυνατότητα για παραλαβή κλειδαρίθμου μέσω
βιντεοκλήσης και για νομικά πρόσωπα/οντότητες.
Αναλυτικά η απόφαση Αριθμ. Α.1077/2021-ΦΕΚ
1433/Β/9-4-2021.
Την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 μετατίθεται η αργία της
Πρωτομαγιάς
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση: Με απόφαση του υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, η
υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2021 μετατίθεται
για την Τρίτη 4 Μαΐου 2021.
Μέτρα στήριξης ανέργων στο πλαίσιο της
πανδημίας του COVID-19
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως
υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, απέστειλε στο ΒΕΘ
κείμενο
πληροφόρησης
της
ενότητας
«Θέματα
Απασχόλησης» με τίτλο " Μέτρα στήριξης ανέργων
στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19". Το
κείμενο στοχεύει στην πληροφόρηση για τα
επιμέρους μέτρα που λήφθηκαν για την οικονομική
ενίσχυση των ανέργων, λόγω της πανδημίας.
Ανακοίνωση
ΑΑΔΕ:
Παύση
λειτουργίας
υφιστάμενου
ιστότοπου
των
Ελληνικών
Τελωνείων και μετάβαση στον ιστότοπο της
ΑΑΔΕ
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών
αναβάθμισης των υποδομών της
ΓΓΠΣΔΔ, από την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, ο
ιστότοπος της Τελωνειακής Υπηρεσίας θα τεθεί
εκτός λειτουργίας. Η ενημέρωση σας θα γίνεται
από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr , στο
σύνδεσμο www.aade.gr/customs
όπου και θα
δρομολογούνται οι χρήστες μετά την παύση
λειτουργίας του υφιστάμενου ιστοτόπου.

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική
Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου (12.04.2021): Στις 31 Μαρτίου 2021, ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων
υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων». Συνολικά υπεβλήθησαν 982 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα
2 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, στον 6ο κύκλο του καθεστώτος ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα», κατατέθηκαν συνολικά
119 αιτήσεις εκ των οποίων 45 αιτήσεις στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 9
αιτήσεις στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας – Θράκης)και 65 αιτήσεις στις
Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 119 επενδυτικών
σχεδίων που υπεβλήθησαν είναι της τάξεως των 764.306.705,50€. Στον 4ο κύκλο του καθεστώτος ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», κατατέθηκαν συνολικά 863 αιτήσεις, εκ των οποίων 102 αιτήσεις στην Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 36 αιτήσεις στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας – Θράκης) και 725 αιτήσεις στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των
Περιφερειών της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 863 επενδυτικών σχεδίων που υπεβλήθησαν είναι της τάξεως των
1.327.848.080,13€. Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης
«Μηχανολογικός Εξοπλισμός» είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης δήλωσε: «Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η ταχύτατη υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, η
μείωση των άσκοπων γραφειοκρατικών διαδικασιών και η δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος. Στηρίζουμε την
επιχειρηματικότητα, ιδίως τη μικρομεσαία, για νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.»

Φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ : Δελτίο Τύπου 13/04/2021 : Φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών ΑΑΔΕ. Υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις Άμεση εξυπηρέτηση,
ασφάλεια συναλλαγών, αποτελεσματικότητα. Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ» «ξεκλειδώνουν» δαπάνες 308,8 εκατ. Ευρώ μετά την υπαγωγή 12.579 αιτήσεων
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (https://hdb.gr/exoikonomo-aftonomo-xekleidonoun-dapanes-3088-ekat-evro-meta-tin-ypagogi-12-579aitiseon/) : Την υπαγωγή 12.579 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (σε σύνολο 39.562 οριστικών) ενέκρινε η
Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ» που συνεδρίασε την Παρασκευή υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου. Η εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων του
προγράμματος από τους δικαιούχους, ενεργοποιώντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας και
δίνοντας έτσι ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των
επιδόσεων της χώρας στην ενεργειακή εξοικονόμηση, που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων και
την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί. Συγκεκριμένα, η Επενδυτική Επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή 12.579 αιτήσεων,
το σύνολο των οποίων δεν συνοδεύεται από δάνειο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός
υπερβαίνει τα 308,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για
την υλοποίηση των έργων. Η δημόσια δαπάνη των αιτήσεων προσεγγίζει τα 245 εκατ. ευρώ. Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε: «Προχωράμε με όσο το δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς στην έγκριση των
αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”. Στόχος μας είναι αυτό το κύμα επενδύσεων για την
ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών να δώσει άμεσα ώθηση στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας, μετά το χτύπημα της
πανδημίας, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη για τα νοικοκυριά, μέσω της μείωσης όχι μόνο του
περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, αλλά και των δαπανών για θέρμανση και ψύξη των κατοικιών τους. Οι δράσεις ενεργειακής
εξοικονόμησης και αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας συμβάλλουν στους εθνικούς στόχους για την εξοικονόμηση
ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συγχρόνως, ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τον πυλώνα της πράσινης
μετάβασης που βρίσκεται στο επίκεντρο του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Προγραμμάτων της περιόδου 20212027».

Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας
Από το Υπουργείο Ανάπτυξης διαβιβάσθηκε και στο Β.Ε.Θ. το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα των Γενικών Γραμματέων Δικαιοσύνης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών προς τους Υπηρεσιακούς και Γενικούς
Γραμματείς της Κυβέρνησης σχετικά με την κατάργηση 25 δικαστικών πιστοποιητικών για φυσικά και νομικά πρόσωπα και την
αντικατάστασή τους από το «Εναίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας».
Περαιτέρω επισυνάπτεται το σχετικό με τη διαδικασία έκδοσης του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας έγγραφο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 13535/29.03.2021 (ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καταργούνται μια σειρά από
πιστοποιητικά για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή η διαδικασία έκδοσης του νέου «Ενιαίου Πιστοποιητικού
Δικαστικής Φερεγγυότητας», το οποίο αντικαθιστά είκοσι πέντε (25) καταργηθέντα πιστοποιητικά.
Ειδικότερα, παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το «Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας» τα εξής:
1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή
2.Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού
3. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση
4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη
άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α,
46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990
5. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)
6. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης - πτωχευτικού συμβιβασμού - δήλωση παύσης πληρωμών
8. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν.3588/2007
10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)
11. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
14. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
15. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
16. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
17.Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
18. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)
19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
20. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων - συλλόγων
21. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
22. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων
23. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
24. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
25. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας
Το «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», το οποίο αφορά τόσο Νοµικά όσο και Φυσικά Πρόσωπα, για την έκδοση του
οποίου αρµόδιο είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο, τίθεται σε άμεση ισχύ. Συνεπώς, παρακαλούμε πολύ, όπως προβείτε σε όλες τις
νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες προκειμένου από την ισχύ της ως άνω εγκυκλίου, να απαλειφθεί η υποχρέωση συγκέντρωσης και
προσκόμισης των ως άνω είκοσι πέντε (25) πιστοποιητικών, τα οποία καταργούνται και αντικαθίστανται από το «Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας».
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ικαιοσύνης & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Πάνος Αλεξανδρής
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος

Η ΕΤΕπ θα συμβάλει στη διαχείριση επενδύσεων ύψους 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Η σχετική συμφωνία, που είναι η πρώτη συμφωνία με αυτό το αντικείμενο μεταξύ της Τράπεζας της Ε.Ε. και κράτους-μέλους, υπεγράφη
στις 12.04.2021 από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη και τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, αρμόδιο για την
Ελλάδα, Christian Kettel Thomsen, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα. Η ΕΤΕπ θα συμβάλει στον εντοπισμό
επενδυτικών σχεδίων με υψηλό αντίκτυπο. Έμφαση θα δοθεί στη στήριξη δράσεων για το κλίμα, την ενεργειακή και την ψηφιακή
μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφώνησε επισήμως να συμβάλει στη διαχείριση επενδύσεων ύψους 5 δισ. ευρώ,
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Ειδικοί της ΕΤΕπ σε τεχνικά,
χρηματοοικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα θα εντοπίσουν έργα υψηλού αντίκτυπου, τομείς προτεραιότητας και αποτελεσματικές
χρηματοοικονομικές δομές, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση της νέας ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής και δανειοδοτικής
στήριξης για την Ελλάδα, με σκοπό να περιοριστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Η νέα αυτή
συμφωνία, που υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη και τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ
Christian Kettel Thomsen, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων συμφωνεί να βοηθήσει κράτος της Ευρώπης στην εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρειος Πάγος: Πότε είναι αόριστη η ένσταση περί δόλου που προβάλλουν τα τραπεζικά ιδρύματα (ΑΠ 59/2021)
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Στοιχεία ορισμένου για την παραδεκτή προβολή της ένστασης περί δόλου. Με μία σημαντική του απόφαση
ο Άρειος Πάγος (ΑΠ 59/2021) έκρινε ότι η αποδοχή εκ μέρους του Δικαστηρίου ουσίας ένστασης δόλου που προτείνεται αορίστως,
οδηγεί στην αναιρετική πλημμέλεια του αριθμού 1 από το άρθρο 560 ΚΠολΔ. Απόσπασμα απόφασης[..] Υπό τα περιστατικά αυτά, η
υπαιτιότητα του αιτούντος είχε τη μορφή του ενδεχόμενου δόλου, καθόσον προέβλεψε το αποτέλεσμα της αδυναμίας πληρωμής των
χρεών του ως πιθανό και το αποδέχθηκε. Δηλαδή γνώριζε ότι η αδυναμία πληρωμής των χρεών του αποτελούσε ένα ενδεχόμενο, που
η πραγμάτωση του παρουσίαζε αυξημένη πιθανότητα, κρίνεται δε ότι ένας τόσο υψηλός βαθμός πιθανότητας δεν δικαιολογεί την πίστη
ότι το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποφευχθεί, γεγονός που ερμηνεύεται ως αποδοχή του. Ειδικότερα, ο αιτών έλαβε υπόψη του το
ενδεχόμενο της μη εξυπηρέτησης των χρεών του και αφού το στάθμισε, αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη δανείων, αψηφώντας τις
συνέπειες. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο πρώτος εφεσίβλητος, παρόλο που είχε τόσο αυξημένες
υποχρεώσεις, το έτος 2011, δηλαδή λίγο πριν προβεί στη δήλωση αδυναμίας πληρωμής των χρεών του, προέβη στη μεταβίβαση
περιουσιακού του στοιχείου, δυνάμει του με αριθμό .../11.10.2011 συμβολαίου του συμβολαιογράφου και συγκεκριμένα, ενός
οικοπέδου, στο τ.μ., αντί τιμήματος 16.000 ευρώ, το οποίο θα πληρούσε τις προϋποθέσεις εκποίησης κατά το άρθρο 9 παρ. 1 Ν.
3869/2010, αποφέροντας ένα σημαντικό ποσό για την μερική, έστω, ικανοποίηση των πιστωτριών, καθώς με την απαλλοτριωτική αυτή
πράξη δεν φρόντισε για τη διατήρηση του ενεργητικού της περιουσίας του και τη σωστή διαχείριση του, προκειμένου επαρκώς και
σύμφωνα με τις αναληφθείσες δανειακές υποχρεώσεις του να εξοφλήσει τα χρέη του, χωρίς να αναφέρει μάλιστα που διέθεσε αυτό το
σημαντικό χρηματικό ποσό. Κατά συνέπεια, αποδείχθηκε δόλια αδυναμία πληρωμής των χρεών του αιτούντος και πρέπει να γίνει δεκτή
ως και ουσιαστικά βάσιμη η προβληθείσα σχετική ένσταση δόλου εκ μέρους των εκκαλοϋσών πιστωτριών». Με βάση τις παραδοχές
αυτές, το παραπάνω δικαστήριο δέχθηκε ως και κατ' ουσίαν βάσιμο τον ισχυρισμό των εκκαλουσών πιστωτριών και ήδη πρώτης και
δεύτερης των αναιρεσιβλήτων ότι ο αιτών-πρώτος εφεσίβλητος και ήδη αναιρεσείων περιήλθε εκ δόλου σε αδυναμία πληρωμών και ως
και κατ' ουσίαν βάσιμες τις προαναφερόμενες εφέσεις αυτών κατά της πρωτόδικης 978/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κρωπίας,
που είχε κρίνει διαφορετικά, την οποία και εξαφάνισε και στη συνέχεια, αφού κράτησε και δίκασε κατ' ουσίαν την υπόθεση, απέρριψε
την ένδικη από 19.4.2012 αίτηση του αγαιρεσείοντος ως ουσιαστικά αβάσιμη, κατά παραδοχή της σχετικής, κατ' άρθρο 1 παρ. 1 του ν.
3869/2010, ενστάσεως των τότε εκκαλουσών και ήδη πρώτης και δεύτερης των αναιρεσιβλήτων. Η απόφαση είναι διαθέσιμη στο
dsanet.gr (http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/ap%2059_2021.htm) (ΠΗΓΗ: https://www.lawspot.gr/ ).
Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την απογραφή στον e-ΕΦΚΑ -Ψηφιακές πλέον όλες οι διαδικασίες Απογραφής, Μεταβολής
και Λήξης Ασφάλισης
Δελτίο Τύπου (12.04.2021): Πλήρως ηλεκτρονικά πραγματοποιείται πλέον η Απογραφή, Μεταβολή και Λήξη της Ασφάλισης των
Φυσικών Προσώπων (ελεύθερων επαγγελματιών και Εργοδοτών -Φυσικών Προσώπων) στον e-ΕΦΚΑ με την λειτουργία δυο νέων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στη ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr και
στην ιστοσελίδα e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) και κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, ο πολίτης μπορεί να προχωρήσει σε:
α. Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης και Βεβαίωση Επανεγγραφής,
β. Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών
Η πρώτη ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που επιθυμούν να
εγγραφούν, επανεγγραφούν ή διαγραφούν από τον e-ΕΦΚΑ. Mε την πρόσφατη επέκταση της υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να
εγγραφούν ηλεκτρονικά και τα μέλη ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που πρέπει λόγω της ιδιότητάς τους και υπό προϋποθέσεις να
ασφαλιστούν (μέλη ΟΕ/ΕΕ, διαχειριστές ΙΚΕ, μέτοχοι ΑΕ, κλπ). Η δεύτερη ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών
που επιθυμούν να απασχολήσουν προσωπικό ως εργοδότες. Mε τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση της
διαδικασίας απογραφής, μεταβολής, λήξη ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των φυσικών προσώπων και καταργούνται πάνω
από 30.000 μηνιαίες επισκέψεις και αυτοπρόσωπες συναλλαγές στα υποκαταστήματα του e-EΦΚΑ. Εντάσσονται δε στις νέες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στον οργανισμό τους τελευταίους 12 μήνες, χάρη στις οποίες μόνο το μήνα Μάρτιο
πραγματοποιήθηκαν 624.227 ηλεκτρονικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στην πράξη, τη
δραστική μείωση της επισκεψιμότητας των πολιτών στις κατά τόπους οργανικές μονάδες και την βέλτιστη αξιοποίησή των εργαζομένων
του Φορέα. Οδηγίες για την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες
Α) Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία «Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών» o χρήστης εισέρχεται είτε μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική -> Επιχειρηματική Δραστηριότητα-> Μεταβολές, είτε μέσω του
διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί την διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες-> Απογραφή
Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών.
Β) Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής» και για τους μη
μισθωτούς ασφαλισμένους, οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεωτική ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ λόγω συμμετοχής τους σε Νομικά Πρόσωπα,
o χρήστης εισέρχεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική -> Εργασία και ασφάλιση>Ασφάλιση, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
για Ελεύθερους Επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενους-> «Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης» -> «Έναρξη Ασφάλισης (χορήγηση
Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης για ΔΟΥ) ή «Βεβαίωση Επανεγγραφής Mη Μισθωτών.

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: Διαγωνισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις στον τουρισμό υπαίθρου
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με τον τίτλο UNWTO Global Rural Tourism
Startup Competition. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που με τις προτάσεις τους μπορούν να
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω του τουρισμού και να υποστηρίξουν την ανάκαμψη του τομέα. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ), στο πλαίσιο των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικότερα για την εξάλειψη της φτώχιας, την
αναχαίτιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της υπαίθρου, τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την υποστήριξη των γυναικών και
της νεολαίας αναζητά:
-σχέδια που προσφέρουν κίνητρο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών, που προωθούν την ενδυνάμωση των φύλων και
των νέων, που οικοδομούν ευκαιρίες για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές
-σχέδια που συνδέονται με την προώθηση και προστασία των φυσικών πόρων, δηλαδή την άμβλυνση των επιπτώσεων του τουρισμού
στα απορρίμματα, στην ενέργεια, και στην κατανάλωση νερού στις αγροτικές περιοχές
-νεοφυείς επιχειρήσεις που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων, εργαλεία για καλύτερη πρόσβαση
στη χρηματοδότηση, στις αγορές, και στην προώθηση του τουρισμού στις αγροτικές περιοχές
-υπερπροηγμένη τεχνολογία (deep tech): νεοφυείς επιχειρήσεις που εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες για την προώθηση του τουρισμού
και της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.
Στις προτάσεις που θα διακριθούν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προσφέρει:
- Καθοδήγηση (Mentoring) από τον Οργανισμό και κορυφαίους συνεργάτες
- Υποστήριξη προσαρμοσμένη στα μέτρα της επιχείρησης
- Επενδυτικές ευκαιρίες
- Συμμετοχή στο Δίκτυο Καινοτομίας του Οργανισμού
- Συμμετοχή στα Best Tourism Villages στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Πιλοτικής Πρωτοβουλίας του ΠΟΤ.
- Πρόσβαση σε υποτροφίες για την Διαδικτυακή Ακαδημία Τουρισμού
- Συμμετοχή με παρουσίαση της νεοφυούς επιχείρησης στην 14η Γενική Συνέλευση του ΠΟΤ στο Μαρακές, Μαρόκο.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.unwto.org/unwto-global-ruraltourism-startup-competition ,και για τους όρους συμμετοχής στη σελίδα: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fspublic/2021-04/terms-and-conditions-rural-tourism_eng.pdf .Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 1η Ιουλίου 2021.
Η ανακοίνωση των νικητών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο. Επικοινωνία: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκής
ΈνωσηςΔιεύθυνση
Στρατηγικού
Σχεδιασμού,
Υπουργείο
Τουρισμού,
Τηλ:
2103736369,
e-mail:
damianidou_d@mintour.gr .
Τι άλλαξε στις συναλλαγές μας με όλες τις τράπεζες
Ξεκίνησε από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου, η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Know Your Customer» ή «Συστηθείτε»
στα ελληνικά, η οποία υπόσχεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών που έως τώρα έπρεπε να προσκομίσουν σειρά
εγγράφων σε Τράπεζες για να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Οπως επισημαίνεται
στη σχετική απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης σκοπός της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eGov-KYC είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των μέσων επαλήθευσης
στοιχείων που εφαρμόζονται ως προς τον πελάτη από τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα ενώ ορίζεται με λεπτομέρειες η διαδικασία
άντλησης από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα και διαβίβασης των δεδομένων που απαιτούνται για την
εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας και των στοιχείων επικοινωνίας, της επαγγελματικής δραστηριότητας και των ετήσιων
εισοδημάτων των φυσικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Στόχος της εφαρμογής είναι να αποτελέσει ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω του οποίου ο ιδιωτικός
τομέας θα μπορεί να αντλεί στοιχεία των πολιτών όταν χρειάζεται με τη συγκατάθεσή τους. Μεταξύ των στοιχείων αυτών είναι π.χ. το
εκκαθαριστικό από το ΤΑΧΙSnet, το οποίο συχνά χρειάζεται να πηγαίνουν οι πελάτες στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται
προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η ρητή και ειδική συγκατάθεση του
φυσικού προσώπου, ενώ σε κάθε φορέα θα παρέχονται οι πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά και μόνον τις κατηγορίες των
δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τίποτα περισσότερο. Επιπλέον η συγκατάθεση δε θα δίνεται
άπαξ, αλλά θα ζητείται κάθε φορά που θα απαιτείται άντληση δεδομένων.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gsis.gr/egov-kyc-bima-bima περιγράφονται τα βήματα για η χρήση της ψηφιακής πύλης
eGov-KYC.
Τρόπος χρήσης του eGov-KYC μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr
1. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, στην κατηγορία «Πολίτης και
καθημερινότητα» και στον ιστότοπο kyc.gov.gr, μόνον για την άντληση δεδομένων και τον έλεγχο των εξουσιοδοτήσεων του πολίτη.
2. Προκειμένου να συνδεθείτε στην υπηρεσία προηγείται αυθεντικοποίηση με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) .
3. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή eGov-KYC σας παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες στην αντίστοιχη επιλογή πεδίου:
- «Τα Δεδομένα μου» για απεικόνιση και έλεγχο των δεδομένων που σας αφορούν, κατόπιν άντλησης αυτών από τα πληροφοριακά
συστήματα των δημοσίων φορέων σε πραγματικό χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε κάποιο φορέα.
- «Άδειες Πρόσβασης» έτσι ώστε να έχετε συνολική εικόνα στις άδειες πρόσβασης που έχετε ήδη δώσει.
Τρόπος χρήσης του eGov-KYC μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων
1. Όταν το τραπεζικό ίδρυμα του οποίου είστε χρήστης e-banking, επαληθεύσει ότι απαιτείται επικαιροποίηση σε ορισμένη κατηγορία ή
στο σύνολο των στοιχείων που τηρεί για τον πελάτη του, προκειμένου να σας εξυπηρετήσει, σας ενημερώνει μέσω του web-banking
για την επικαιροποίηση και σας καλεί να κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής eGov-KYC εφόσον το επιθυμείτε. Αν επιλέξετε τον
ηλεκτρονικό τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων σας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων για τα οποία απαιτείται
επικαιροποίηση, το web-banking σας ανακατευθύνει στην εφαρμογή eGov-KYC.
2. Για την είσοδο στην εφαρμογή eGov-KYC, πραγματοποιείται επαλήθευση /επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας σας με
αυθεντικοποίηση μέσω χρήσης των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet).
3. Μετά την επιτυχημένη αυθεντικοποίηση και εφόσον ελέγξετε την κατηγορία των πληροφοριών υποβάλλετε αίτημα στην εφαρμογή
eGov-KYC για την άντληση και τη διαβίβαση των κατά περίπτωση απαιτούμενων κατηγοριών δεδομένων ή του συνόλου αυτών στο
τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο πραγματοποιείτε e-banking.
4. Μετά την άντληση των δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα των δημοσίων φορέων, επιβεβαιώνετε την ορθότητα των
στοιχείων που σας αφορούν και στη συνέχεια παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβαση του συγκεκριμένου τραπεζικού
ιδρύματος στις επιλεγμένες κατηγορίες δεδομένων ή στο σύνολο αυτών αντίστοιχα.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (δεύτερη ευκαιρία)
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Σε επιχειρήσεις –
εργοδότες που δεν κατέστη δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας η υποβολή δήλωσης ένταξης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δίνεται εκ
νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ΦΑΣΗ)» και
«ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α’ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους μήνες Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. Η επαναληπτική διαδικασία είναι δυνατή μόνο εφόσον σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία του άρθρου
7 της αριθμ.οικ.23103/478/13/6/2021 ΚΥΑ (Β’ 2274), γνωστοποιήθηκε η μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων που
εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου. Για τους μήνες
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021 η ανωτέρω δυνατότητα δίνεται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει «ΑΙΤΗΣΗ /
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)». Οι παραπάνω υποβολές δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων
μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 16/4/2021 έως και τις 21/4/2021. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων
«ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021 εντός της
προθεσμίας από 22/4/2021 έως και τις 29/4/2021, και ειδικότερα:
για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ΦΑΣΗ
για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ
Σημειώνεται ότι πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’
ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες
μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους
αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235) σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης των
οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση
ακίνητου ή την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού.
Με την εγκύκλιο 23 / Αρ. Πρωτ.: 133068/Σ.230/14-04-21 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι εν θέματι διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται οι
προϋποθέσεις χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακινήτου ή
την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού και οι ενέργειες διασφάλισης οφειλών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν.4611/2019 - όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4756/2020 - καθώς και του άρθρου 3
της υπ’ αρ. 15435/913/23-4-2020 Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 1559) προβλέπεται γενικά ότι το υπόχρεο πρόσωπο απαιτείται να
είναι ασφαλιστικά ενήμερο για τη χορήγηση ΑΑΕ για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή του άρθρου 23 του Ν.4611/2019. Μπορείτε να
δείτε την εν λόγω εγκύκλιο στον σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-23-14042021

Πρόγραμμα δωρεάν υποστήριξης επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας (horeca)
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με επιστολή που απέστειλε στο Β.Ε.Θ. μας ενημερώνει για τις -χωρίς οικονομικό κόστος-ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας (Horeca) από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Future Loading.
Πρόκειται για μια κοινωνική πρωτοβουλία, που πραγματοποιεί η Coca-Cola στην Ελλάδα μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τελεί υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείου Τουρισμού, ΣΕΤΕ, ΕΦΕΤ και στοχεύει στην υποστήριξη των
επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας (Horeca), ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η
πανδημία και να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα με ασφάλεια. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο 2020 και πρόσφατα
ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος υλοποίησής του, στον οποίο συμμετείχαν και ωφελήθηκαν συνολικά 100 μικρές επιχειρήσεις Horeca.
Καλούνται οι επιχειρήσεις-μέλη μας, ώστε -εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις- να ενταχθούν στο 2ο κύκλο του προγράμματος Future
Loading και να επωφεληθούν από τα δωρεάν εργαλεία που προσφέρει:
*δωρεάν διάθεση συσκευών καθαρισμού αέρα, που ανανεώνουν συνεχώς τον αέρα ενός χώρου με φρέσκο, απολυμασμένο από την
συσκευή, σε πάνω από 200 επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας που διαθέτουν εσωτερικούς χώρους έως 140 τ.μ.
*δωρεάν εργαλεία για «Βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών Κυκλικής Οικονομίας & Ανακύκλωσης», που παρέχονται από την
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με στόχο την προοπτική μηδενικών απορριμμάτων της επιχείρησής σας και θα περιλαμβάνουν:
•
Υλοποίηση διαδικτυακών σεμιναρίων και workshops για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων
•
Οδηγό ZeroWasteFuture με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης για την επιχείρησή σας
•
Εξατομικευμένη καθοδήγηση για σχετικά θέματα που αφορούν στην επιχείρησή σας
•
Κάδο COVID19 για τοποθέτηση υγειονομικών αποβλήτων
•
Κάδο για οργανικά απορρίμματα (εφόσον στο Δήμο σας πραγματοποιείται ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων)
•
Οικιακό κομποστοποιητή (αποκλειστικά για οικιακή χρήση), για ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων, προκειμένου να εξοικειωθείτε
με τη διαδικασία της κομποστοποίησης για την καλύτερη εφαρμογή της στην επιχείρησή σας
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Future Loading, για τα κριτήρια, καθώς και για τη σχετική αίτηση συμμετοχής των
ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα www.bodossaki.gr/futureloading . Επίσης, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τηλ. 210 8224481, email: info@ecorec.gr ή με τη συνεργάτιδά μας κα Κ.
Πελεκάση, τηλ. 6974049363, email: kpelekasi@ecorec.gr .

Τεχνικό webinar του 2021 με τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ»
Το ΚΤΙΡΙΟ σας προσκαλεί στο δεύτερο τεχνικό webinar του 2021 με τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ», Πέμπτη, 22
Απριλίου 2021, Ώρα 5:30 μ.μ. - 7:00 μ.μ. Ειδικοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι επαγγελματίες και εκπρόσωποι εταιρειών του χώρου θα
παρουσιάσουν σύγχρονες λύσεις σε προβλήματα των κατασκευών με νέα υλικά και νέους τρόπους εφαρμογής. Δηλώστε συμμετοχή
δωρεάν ΕΔΩ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXYJOQV7AqfpZGME0Zmngnk3BQ0aBtjRN5vG5NznFvRXDQjw/viewform .

ΟΑΕΔ- Δελτίο Τύπου (12.04.2021): Σήμερα καταβλήθηκαν περισσότερα από 108 εκ. ευρώ σε προπληρωμές επιδομάτων και
Δώρου Πάσχα στους δικαιούχους του ΟΑΕΔ
Σήμερα, Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, ο ΟΑΕΔ κατέβαλε συνολικά 108.378.903 € στους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν
39.855.719 € δώρο Πάσχα ανεργίας σε 286.483 δικαιούχους, 65.102.048 € προπληρωμές επιδομάτων ανεργίας σε 167.448
δικαιούχους, 3.184.312 € δώρο Πάσχα ειδικής παροχής μητρότητας σε 16.565 δικαιούχες, καθώς και λοιπές παροχές. Οι πιστώσεις
έγιναν με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους
και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζονται στους
τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζεται ότι η προπληρωμή
των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από 12 Απριλίου έως 9 Μαΐου, θα
πραγματοποιηθεί μετά την δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία
→ Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).
ΟΑΕΔ- Δελτίο Τύπου (12.04.2021): Μία εβδομάδα απομένει για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο 100% επιδοτούμενο
πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ
Τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο νέο
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων έως 29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό
μάρκετινγκ. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή έχει μηδενικό κόστος και διαχειριστικό βάρος για τις επιχειρήσεις, καθώς οι ασκούμενοι
αποζημιώνονται απευθείας από τον ΟΑΕΔ, και δεν ενέχει κρατική ενίσχυση. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους
550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και επαγγελματικό κίνδυνο. Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και δεν
υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος. Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ,
καθώς και σε επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιουργία και
διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης,
σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών
τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος. Οι
επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:
Επιχειρήσεις με Προσωπικό έως
Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
0 άτομα
1
1-3 άτομα
2
4-9 άτομα
3
10-19 άτομα
4
20-30 άτομα
6
31-50 άτομα
10
άνω των 50 ατόμων
25% του απασχολούμενου προσωπικού
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ιστότοπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους. Οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά ΚΠΑ2
έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις
(έως 30%) θα τεθούν σε αναμονή και θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη
εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/-/programma-apoktesesepangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton
Ενεργοποιήθηκε η Ανανεωμένη Ψηφιακή Πύλη του ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου (16.04.2021)Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους, ο ΟΑΕΔ σήμερα ενεργοποίησε την ανανεωμένη
ψηφιακή πύλη του www.oaed.gr. Ο επανασχεδιασμός του ιστότοπου εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για την αναβάθμιση των
υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
και αποτελεί ένα ακόμη βήμα της στρατηγικής του Οργανισμού, που στοχεύει στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στη δημιουργία ενός
εκτεταμένου συνόλου υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνέχεια της επέκτασης των e-υπηρεσίων, την λειτουργία της
πλατφόρμας «ψηφιακών ραντεβού» myOAEDlive και της νέας εφαρμογής OAEΔapp για κινητά και tablet.
Για την υλοποίηση του έργου, ο ΟΑΕΔ έλαβε υπόψη του τις καλές πρακτικές και τις σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό ιστοσελίδων,
όπως την αναπληροφόρηση από δείγμα ενεργών χρηστών (test users), ώστε να εξασφαλιστεί απλούστερη και ταχύτερη πρόσβαση και
ενημέρωση για τις παροχές, προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού. Οι αρχικές επιλογές του νέου ιστότοπου, δίνουν άμεση
πρόσβαση στις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις, όπως τις e-υπηρεσίες, τα ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης, τις παθητικές πολιτικές, τα
προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, αλλά και τις σημαντικές ανακοινώσεις. Η κεντρική δομή αποτελείται από έξι πυλώνες (Ανεργία,
Σύζευξη & Συμβουλευτική, Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτική & Λοιπές Παροχές), οι
οποίοι αντικατοπτρίζουν τους κύριους άξονες της πολιτικής και των δράσεων του ΟΑΕΔ. Ακόμη, υπάρχουν εξειδικευμένα πεδία για
εργοδότες & επιχειρήσεις, ειδικές κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης δυνατότητα αναζητήσεων με βάση την ιδιότητα του κάθε
επισκέπτη (π.χ. άνεργος, εργαζόμενος, εργοδότης, γονέας κ.λπ.). Ο νέος σχεδιασμός του oaed.gr εξασφαλίζει στους 1,5 εκατομμύρια
μοναδικούς χρήστες που επισκέφθηκαν τον ιστότοπο, με περισσότερες από 10 εκατομμύρια συνδέσεις (στοιχεία 2020), σαφήνεια,
λειτουργικότητα και εύκολη πλοήγηση, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία χρήσης για όλους. Υπενθυμίζεται ότι περισσότερες από
40 υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω www.gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, είτε μέσω των eΥπηρεσιών ΟΑΕΔ με τους κωδικούς TAXISnet ή με τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ, δίνοντας τη δυνατότητα
άμεσων και ασφαλών συναλλαγών και καθιστώντας μη αναγκαία την προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) για
τις περισσότερες και πιο «δημοφιλείς» υπηρεσίες.

Πρόσκληση EBRD σε ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Εξαγωγών για ΜμΕ - Μάιος 2021 [OU]
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σας προσκαλεί σε ένα ακόμα ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο
«Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» με θέματα που αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις
επιπτώσεις του Covid-19, που θα πραγματοποιήσει διαδικτυακά στις 17-21 Μαΐου 2021.
Ενδεικτικά, επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο εξαγωγών έχουν αναφέρει τα παρακάτω:
-«Εξαιρετικό σεμινάριο για μια μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει να εμβαθύνει τις γνώσεις της σχετικά με τις εξαγωγές και να
ενδυναμώσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.», Γ. Μπαντουβάς, Critida SA
-«Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε ένα τόσο πρακτικό σεμινάριο με παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση της θεωρίας.
Εύκολα διακρίνει κανείς την εμπειρία του εισηγητή. Θα το πρότεινα σε όλα τα στελέχη εξαγωγών.», E. Σαββίδου, Panidis SA
-«Εξαιρετική παρουσίαση και σεμινάριο. Ο κ. Walden είχε μεγάλη κατανόηση και διαλευκάναμε πολλά κρίσιμα εμπορικά ζητήματα και
πρακτικές, τα οποία μέχρι τότε ήταν μπερδεμένα στη σκέψη μας. Σας ευχαριστούμε EBRD και κ. Walden.», A. Κώτσουγλου,
ISOPLUS SA
-«Ιδιαίτερα ενημερωτικό σεμινάριο που μας έδωσε βαθύτερη γνώση στις διεθνείς εξαγωγές και ειδικά στη σωστή χρήση των
Incoterms 2020.», Dominik Brun, Giannikos Winery
-«Μια εξαιρετική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που βοηθά σημαντικά τον συμμετέχοντα να κατανοήσει βαθιά τις δύσκολες έννοιες, έτσι
ώστε να τις εφαρμόσει με επιτυχία και αμέσως.», Δ. Μποζώνης Οινοποιείο Αρτέμης Καραμολέγκος.
Στο σεμινάριο, η παράδοση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal Consultant, Customs, Export
Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη της EBRD για την κατάρτιση στις εξαγωγές με
τεράστια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
17 Μαΐου 2021 15:00 – 18:00 Module 1
•
Introductions
•
Exporting Principles
•
Covid-19 implications
18 Μαΐου 2021 15:00 – 18:00 Module 2
•
Incoterms 2020
19 Μαΐου 2021 15:00 – 18:00 Module 3
•
Shipping
•
Customs
•
Insurance
20 Μαΐου 2021 15:00 – 18:00 Module 4
•
Export Credit Control
•
Payment Systems
21 Μαΐου 2021 15:00 – 18:00 Module 5
•
Letters of credit
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να προγραμματίσουν μία ατομική
συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50
εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα). Η
παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις και η συμμετοχή περιορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο ανά επιχείρηση
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να μας αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 συμπληρωμένη τη
συνημμένη αίτηση συμμετοχής.
Τo σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος
Παροχής
Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών
προς
Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
(Advise
for
Small
Businesses,
https://www.ebrd.com/knowhow/greece ) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση από την Ελληνική Δημοκρατία.
Περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Stachtou, T: +30 2314438541, M: +30 6936146396, e-mail: stachtov@ebrd.com ,
www.ebrd.com/knowhow/greece .

Πλωτά φράγματα κατά της θαλάσσιας ρύπανσης στον Θερμαϊκό
Πλωτά φράγματα που στόχο θα έχουν την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου από θαλάσσια ρύπανση πρόκειται να παραχωρήσει εκ
νέου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο λιμενικό γραφείο του Θερμαϊκού Κόλπου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα
σε περίπτωση περιστατικού διαρροής πετρελαιοειδών ή καυσίμων. Τα πλωτά φράγματα είναι μια κατασκευή με πλωτήρες στην
επιφάνεια των υδάτων, βαρίδια που τα κρατούν σταθερά στον βυθό και προστατευτικές αντένες πάνω από το νερό. Διαθέτουν επίσης
απορροφητικό υλικό που μπορεί να δεσμεύσει ποσοστό 90 με 95% της θαλάσσιας ρύπανσης αλλά και ειδική αντλία καθαρισμού για
τον καθαρισμό του συνόλου των πετρελαιοειδών από το νερό. Τα φράγματα τυλίγονται πάνω σε μια μεγάλη βάση και σε περίπτωση
κάποιου συμβάντος το λιμεναρχείο ειδοποιεί τα λιμάνια να τα φέρουν για να τοποθετηθούν στο κατάλληλο σημείο. Η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας, στην προσεχή συνεδρίασή της αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για την παραχώρηση των
πλωτών φραγμάτων ως το 2024, ενώ ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, ιχθυολόγος,
Απόστολος Γιάντσης, διευκρινίζει ότι η Περιφέρεια είχε προμηθευτεί τον εξοπλισμό αυτό το 2006, με χρηματοδότηση του υπουργείου
Γεωργίας από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας, με σκοπό να τον χορηγήσει σε επιχειρήσεις και μυδοκαλλιεργητές για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. «Ευτυχώς δεν έχει συμβεί κάποιο τέτοιου είδους περιστατικό στην περιοχή μας, πέραν
ενός που θυμάμαι τη δεκαετία του ’80, όταν υπήρξε διαρροή πετρελαίου στα ανοιχτά του Θερμαϊκού Κόλπου. Ωστόσο, ο σχετικός
εξοπλισμός πρέπει να υπάρχει για να είναι διαθέσιμος, όποτε χρειαστεί. Οι περισσότεροι θα θυμούνται το ναυάγιο του Sea Diamond
πριν από αρκετά χρόνια στη Σαντορίνη, οπότε είχαν τοποθετηθεί τέτοιου είδους πλωτά φράγματα στη θάλασσα ώστε να μην
επεκταθεί η κηλίδα», αναφέρει ο κ. Γιάντσης στο ΑΜΠΕ. Ο ίδιος επισημαίνει ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα μέσο προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και των οστρακοκαλλιεργειών, των ακτών, των λιμανιών, των αλιευτικών καταφυγίων της Χαλάστρας
και του Λουδία, ενώ αφορά ολόκληρη την περιοχή του εσωτερικού Θερμαϊκού Κόλπου, από το Αγγελοχώρι ως τη Χαλάστρα και την
Ημαθία. Σε περίπτωση περιστατικού και χρήσης των πλωτών φραγμάτων, αυτά μπορούν να καθαριστούν ώστε να
ξαναχρησιμοποιηθούν σε αντίστοιχη περίπτωση. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM, 15.04.2021).

BITES OF GREECE: Πώληση, Προβολή & Ανάπτυξη αγοράς τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Συνδυάζοντας την αυθεντικότητα της ελληνικής παράδοσης, τη Μεσογειακή υγιεινή διατροφή και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης της
νέας γενιάς Ελλήνων παραγωγών, η εξαγωγική δράση BITES OF GREECE με διάρκεια από 31 Μαΐου έως 31 Ιουλίου 2021, την
οποία διοργανώνει η RECO EXPORTS με την υποστήριξη της Enterprise Greece και του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, θα
προβάλει την Artisan, Organic, Free-From και Vegan όψη της Ελλάδας αναδεικνύοντας τα βραβευμένα και καινοτόμα προϊόντα του
Αγροδιατροφικού της Πλούτου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η δράση θα διαρκέσει δύο μήνες και θα περιέχει πώληση, γευσιγνωσία και
προώθηση σε Βρετανούς καταναλωτές, food experts και αγοραστές. Πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:
- Συμβουλευτική εισόδου στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει των νέων μετά-BREXIT και μέσω-COVID δεδομένων
- Σωστή στρατηγική εισόδου και σωστής τιμολογιακής πολιτικής
- Τη δημιουργία ενός pop-up store στο Λονδίνο το οποίο θα λειτουργεί ως delicatessen κατάστημα & showroom
γαστρονομίας/γευσιγνωσίας στοχεύοντας στην προβολή, ανάδειξη και πώληση ιδιαίτερων ελληνικών προϊόντων σε Βρετανούς
καταναλωτές και επαγγελματίες – ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες
- Την τοποθέτηση προς πώληση προϊόντων των συμμετεχόντων σε ένα “Greek corner” εντός ενός από τα πολύ trendy grocery
stores στο Λονδίνο (Quarter Store, The Camden Grocer κλπ) - ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες
- Την προβολή, ανάδειξη και πώληση σε μια από τις μεγάλες ανοιχτές αγορές του Λονδίνου (Courage Yard Market, Borough Market,
κλπ) - ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες
- Πλήρη αναφορά πωλήσεων και ικανοποίησης καταναλωτών & επαγγελματιών αγοραστών
Στόχος της δράσης είναι να δοθεί στους Έλληνες επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου ένα
ουσιαστικό feedback για τα προϊόντα τους μέσα από την γνωριμία και γευσιγνωσία από Βρετανούς καταναλωτές και επαγγελματίες
του χώρου, οι οποίοι θα προσκληθούν στα παραπάνω σημεία προβολής. Παράλληλα για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη μια
παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω διανομέα/αντιπροσώπου, η δράση θα δώσει την ευκαιρία να κάνουν ένα άνοιγμα στην “mass”
αγορά και να ενισχύσουν περαιτέρω τον διανομέα τους και το μερίδιό τους. Η δράση αφορά περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και
οι αιτήσεις γίνονται έως 20 Απριλίου 2021. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την RECO EXPORTS στο 2312315310. Για
συμμετοχές & πληροφορίες πατήστε τον σύνδεσμο ΕΔΩ.
Δημιουργία Κλίματος Εμπιστοσύνης στις ΜΜΕ - Ένα νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ που υλοποιεί ο ΣΕΒΕ
Έξι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί συνεργάζονται προκειμένου να καταπολεμήσουν τις μη υγιείς σχέσεις συνεργασίας μέσα στις
επιχειρήσεις, οι οποίες οδηγούν σε προβληματισμούς και μείωση της απόδοσης των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, διευθυντικά
στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευθούν πάνω σε θέματα συνεργασίας και διαχείρισης
προστριβών, προκειμένου να αναγνωρίζουν σε πρώιμο στάδιο και να επιλαμβάνονται έγκαιρα τυχόν διενέξεις εντός του οργανισμού
τους. Στόχος του TRUST Leaders Project είναι, μέσα από μια σειρά καταρτίσεων, coaching και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού,
να συνεισφέρει στη δημιουργία υγιών σχέσεων μέσα στις επιχειρήσεις/οργανισμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κλίμα
εμπιστοσύνης και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των απασχολούμενων που θα οδηγήσει σε: •
Αύξηση της απόδοσης των
εργαζομένων , • Ανάπτυξη θετικής συμπεριφοράς, • Χτίσιμο Συναισθηματικής Νοημοσύνης-Κατανόηση του “άλλου”, •Βελτίωση της
ηθικής μεταξύ του προσωπικού ,• Προαγωγή της συνεργασίας/εργασίας σε ομάδες – καταπολέμηση της ατομικότητας,•Μείωση του
χρόνου ανάλωσης σε κομβικά θέματα λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού ,• Δημιουργία
ενός
αρμονικού
κλίματος
συν
εργατικότητας ,• Απόκτηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν έναν “manager” εμπιστοσύνης
Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα TRUST Leaders που χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ μαζί με εταίρους από τη Μ. Βρετανία,
Ιρλανδία, Ισπανία Ιταλία και Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ https://mediationskills.co.uk/trust-leaders/ .

ΕΕΘ Διαδικτυακή συζήτηση με τον Υπουργό Οικονομικών κο. Χρήστο Σταϊκούρα
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Οικονομικών, Φορολογικών, Προμηθειών, Αναθέσεων και Εκθέσεων,
σας προσκαλούν: Την Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00 σε διαδικτυακή συζήτηση με τον Υπουργό Οικονομικών κο.
Χρήστο Σταϊκούρα με θέμα: Η Οικονομία στον καιρό της πανδημίας και η Επιχειρηματικότητα. Την διαδικτυακή συζήτηση μπορείτε να
την παρακολουθήσετε από το www.eeth.gr και στις σελίδες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο Facebook
(https://www.facebook.com/events/739893340017748/ ) και στο Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=yo9N67ReCWY) .

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς
Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να εφοδιάσει τους
νέους με ένα επιπλέον προσόν προκηρύσσει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :
- Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδικεύσεις:
- Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, - Χρηματοδοτήσεις και
Επενδύσεις
- Το Χρηματοοικονομικό & Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων (για νομικούς)
- Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται έως 17 Μαΐου 2021. Περισσότερες πληροφορίες: Ιστότοπος του Τμήματος: https://bankfin.unipi.gr , Τηλ:
2104142153, 2104142184, e-mail: bankfin@unipi.gr .
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Εγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει 8 Προπτυχιακά και 43 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 367 Μεμονωμένες
Θεματικές Ενότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για όλα τα ΠΣ του ΕΑΠ (πλην του ΕΑΓ)
θα ξεκινήσει την Τετάρτη 17/03/2021 και ώρα 12:00 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 (μεσημέρι). Οι
ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr , για όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους. Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες ή για
προγραμματισμένο ραντεβού με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στο e-mail: info@eap.gr και στο τηλέφωνο: 2610367600.

ΕΒΕΑ ετήσιος οδηγός της Ελληνικής Οικονομίας, στην αγγλική
γλώσσα με τίτλο Trade with Greece

Διεθνείς Διαγωνισμοί
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Κυκλοφόρησε από το ΕΒΕΑ ο ετήσιος οδηγός της Ελληνικής Οικονομίας,
στην αγγλική γλώσσα με τίτλο Trade with Greece. Φέτος, με δεδομένα τα
προβλήματα που έχει επιφέρει η πανδημία του Covid-19, στόχος της
έκδοσης είναι να προβληθούν στο εξωτερικό οι επιτυχημένες πολιτικές
που υλοποιήθηκαν στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων αυτών, αλλά και να γνωστοποιηθούν οι σχεδιασμοί της
χώρας για την «επόμενη μέρα» και την επιστροφή στην ανάπτυξη.
Η ειδική αυτή έκδοση του Ε.Β.Ε.Α. αποστέλλεται σε όλες τις ελληνικές
πρεσβείες και προξενεία, στα γραφεία του Ε.Ο.Τ. στο εξωτερικό, σε
μεγάλες ξένες εταιρείες, καθώς και σε οργανισμούς και φορείς οι οποίοι
έχουν άμεση σχέση με την προσέλκυση επενδύσεων στην χώρα μας.
Το Trade with Greece για το 2021 φιλοξενεί άρθρα του πρωθυπουργού,
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς και κορυφαίων
υπουργών, στελεχών της κυβέρνησης και αρχηγών των κομμάτων της
αντιπολίτευσης αλλά και άρθρα- έρευνες διακεκριμένων δημοσιογράφων
για όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Ολόκληρη η έκδοση του TradewithGreece είναι διαθέσιμη στο link :
https://drive.google.com/file/d/1KBUWP26H1ukRNXuqlwIxkS04-PuXI2p/view .

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ,
δελτίο
τρεχουσών
προκηρύξεων
δημοσίων
διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους
No.20/2021 από 9 Απριλίου τ.έ. Σημειώνεται ότι, το εν
λόγω δελτίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη
AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/74813 .
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.

ΕΒΕΘ: Webinar με θέμα την ικανοποίηση των πελατών ως ενός κρίσιμου παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχείρησης, στις
21 Απριλίου
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει live webinar με θέμα «Ικανοποίηση Πελατών: ο κρίσιμος
παράγοντας για την ανάπτυξη της επιχείρησης», την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρες 15:00-16:00, με προσκεκλημένο ομιλητή τον
κ. Πασχάλη-Αλέξανδρο Τεμεκενίδη, Διευθυντή Ερευνών της εταιρίας δημοσκοπήσεων PALMOS ANALYSIS. Σκοπός του webinar είναι
η κατανόηση των βασικών συστατικών της ικανοποίησης του πελάτη, η ανάπτυξη επιτυχημένης μεθοδολογίας για την μέτρησή της και
η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή, κατόπιν εγγραφής. Για την εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, μέσω του link
στην πλατφόρμα ZOOM: https://zoom.us/webinar/register/WN_xRzOqhW7SYiudGNR15OwQQ , μέχρι τις 20.4.2021 και στη συνέχεια
θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το σύστημα υγείας και o ρόλο της
Αυτοδιοίκησης, σε χώρες της Ευρώπης, 16 Απριλίου 2021
Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, σε συνεργασία
με την ΚΕΔΕ, ξεκινάει τον Διαδικτυακό κύκλο συζητήσεων με τίτλο “ο
Ηνίοχος στον Κόσμο“, με το θέμα «Σύστημα υγείας και ο ρόλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα
Ελλάδας 18.00 – 20.00 (CE 17.00 – 19.00). Σκοπός αυτής της πρώτης
εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή – μεταφορά πρακτικών και εμπειριών, για
τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στα εθνικά συστήματα υγείας χωρών,
όπου δραστηριοποιούνται και εκλέγονται τα μέλη του Δικτύου στην
Ευρώπη, με αφορμή τη μεγάλη υγειονομική κρίση, που έχει δημιουργήσει
η επιδημία του COVID 19. Τις απόψεις τους θα καταθέσουν
μεταφέροντας την εμπειρία τους οι κκ Ισίδωρος Διακίδης, Δημοτικός
Σύμβουλος HARINGEY-LONDON, από το Ηνωμένο Βασίλειο, Γρηγόρης
Κοροσόγλου, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής GRN Βαινχάιμ, από τη
Γερμανία, Ιωάννης Λυμπέρης, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας της ΚΕΔΕ,
Δήμαρχος Ήλιδας από την Ελλάδα και Χρήστος Χλαπανίδας, Δήμαρχος
BRALLO DI PREGOLA από την Ιταλία. Την εκδήλωση προλογίζει ο κος
Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων, ενώ
τον συντονισμό θα έχει η κα Ιωάννα Ζαχαράκη, Πρόεδρος Σ.Ε. Δικτύου
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, Αντιδήμαρχος Δήμου
Soligen. Ο κύκλος διαδικτυακών συζητήσεων με τίτλο “ο Ηνίοχος στον
Κόσμο“, που καθιερώνει το Δίκτυο, θα αναφέρεται σε θέματα που
απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση της Ευρώπης και την ομογένεια και
έχει σα στόχο μέσω της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των πόλεων της
Ευρώπης, να συμβάλλει στην βελτίωση των τοπικών πολιτικών. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ
https://us02web.zoom.us/j/88115653369?pwd=TExKZDR0clpaWVo4T0p
4QmRaWHM2Zz09 Meeting ID: 881 1565 3369, Passcode: 254595.
Μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε με live streaming στο κανάλι
YouTube
της
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε.:
https://www.youtube.com/channel/UCuLiniTjvliJ9vM1baknSNA
.Οι
εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την Οργανωτική υποστήριξη της
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Credit for the Instagram Generation
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. πραγματοποιεί
την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 στις 17:00 το 6ο κατά
σειρά διαδικτυακό evenTIZ Live Story με θέμα “Credit
for the Instagram Generation” με τον Δημήτρη
Λιτσικάκη, Global Head of Fintech, deVere Group. Το
κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει σχετικά με το
FinTech φαινόμενο “Αγόρασε τώρα και πλήρωσε
αργότερα” που παρατηρείται τελευταία και το οποίο
ήρθε για να αλλάξει ριζικά την αγορά της πίστωσης.
Ενώ οι περισσότεροι millennials δεν είχαν ποτέ
πιστωτική κάρτα, Unicorn startups όπως η Klarna και η
Afterpay “ταράζουν τα νερά” παρέχοντας έναν απλό,
γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο ηλεκτρονικών
αγορών, μοιράζοντας το ποσό σε 4 δόσεις χωρίς τόκο.
Γιατί είναι τόσο διαδεδομένο στην Ευρώπη, ποιές είναι
οι κύριες προκλήσεις και πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
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, το
εγγεγραμμένο κοινό θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει
ερωτήματα για 10 λεπτά (Q&A), στα οποία θα
απαντήσει άμεσα ο ομιλητής. Η συμμετοχή είναι
δωρεάν αλλά προαπαιτείται εγγραφή μέσω της
παρακάτω
φόρμας.
Φόρμα
Εγγραφής:
https://forms.gle/HL9rFHiCyvAKHYVB6 . Ο διαθέσιμος
αριθμός εγγεγραμμένων είναι περιορισμένος και
πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας.

Πρόσκληση σε ενημερωτική e-ημερίδα «Παρουσίαση του Νέου
Προγράμματος Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων – ΓΕΦΥΡΑ 2»

“Nαι” στο ψηφιακό ευρώ -υπό προϋποθέσειςλένε οι Ευρωπαίοι

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου σας
προσκαλεί στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Παρουσίαση του
Νέου Προγράμματος Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων – ΓΕΦΥΡΑ
2» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα
19:00 μέσω της πλατφόρμας zoom. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ.
Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
του Υπουργείου Οικονομικών. Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν τα
ακόλουθα θέματα:
-Δικαιούχοι και κριτήρια επιλεξιμότητας
-Διαδικασία Αίτησης
-Ποσοστά Κρατικής επιδότησης διάρκειας 8 μηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
της
ΕΓΔΙΧ:
http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/. Στο τέλος της παρουσίασης θα
διατεθεί χρόνος για την υποβολή ερωτημάτων και θα δοθούν απαντήσεις
από τον ομιλητή. Η ημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ και οι συμμετέχοντες θα
μπορούν να παρακολουθήσουν την e-ημερίδα, πατώντας το link που θα
τους σταλθεί στο email τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν
συμμετοχή αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ
https://forms.gle/3ZK5JbcmTmnYysSE9 έως την Τρίτη 20 Απριλίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες στο 27410-24464 (εσωτερικό 933).

Θετικοί απέναντι στην προοπτική εισαγωγής του
ψηφιακού ευρώ, ως μιας νέας και ασφαλούς λύσης
πληρωμών, είναι οι Ευρωπαίοι. Σε μια χρονική
συγκυρία, όπου τα ψηφιακά νομίσματα βρίσκονται
παγκοσμίως στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος,
πολίτες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη λένε “ναι” στο
ψηφιακό ευρώ και στην ένταξη του στα υφιστάμενα
μέσω πληρωμών. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά
του ψηφιακού ευρώ, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους,
είναι η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια και η ευρεία χρήση
του.
Μάλιστα, ένας στους δύο Ευρωπαίους δηλώνει
πρόθυμος να δοκιμάσει, να υιοθετήσει ή να
συνεισφέρει στον σχεδιασμό ενός ψηφιακού ευρώ. Η
παραπάνω εικόνα προκύπτει από τα αποτελέσματα
της δημόσιας διαβούλευσης, που διενήργησε για το
ψηφιακό ευρώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ). Ωστόσο, η αποδοχή ενός ενιαίου ψηφιακού
νομίσματος δεν γίνεται χωρίς προϋποθέσεις από τους
Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό που
πολίτες και επιχειρήσεις θέλουν περισσότερο από ένα
τέτοιο ψηφιακό νόμισμα είναι: η ιδιωτικότητα (43%),
ακολουθούμενη από την ασφάλεια (18%), η
ικανότητα πληρωμής σε όλη τη ζώνη του ευρώ (11
%), χωρίς επιπλέον κόστος (9%) και η δυνατότητα
χρήσης εκτός σύνδεσης (8%). “Το ψηφιακό ευρώ
μπορεί να είναι επιτυχημένο μόνο εάν ικανοποιεί τις
ανάγκες των Ευρωπαίων. Θα κάνουμε το καλύτερο
δυνατό για να διασφαλίσουμε ότι το ψηφιακό ευρώ
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών”,
σχολίασε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΕΚΤ, Fabio Panetta.
Διασφάλιση του απορρήτου: Η διασφάλιση του
απορρήτου
θεωρείται
το
πιο
σημαντικό
χαρακτηριστικό ενός νομίσματος, όπως το ψηφιακό
ευρώ, τόσο για πολίτες, όσο και για τις επιχειρήσεις.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
διαβούλευσης, πάνω από τα δύο τρίτα των
συμμετεχόντων αναγνωρίζουν τη σημασία των
διαμεσολαβητών,
που
παρέχουν
καινοτόμες
υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε
ένα ψηφιακό ευρώ. Επίσης, οι συμμετέχοντες στη
διαβούλευση υποστηρίζουν την άποψη το ψηφιακό
ευρώ να ενσωματωθεί σε πρόσθετες υπηρεσίες που
παρέχονται, πέρα από τις βασικές ψηφιακές
πληρωμές. Στο μεταξύ, περίπου το ένα τέταρτο των
ερωτηθέντων πιστεύει ότι το ψηφιακό ευρώ θα κάνει
τις διασυνοριακές πληρωμές γρηγορότερες και
φθηνότερες. Επίσης, οι Ευρωπαίοι θέλουν το
ψηφιακό ευρώ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός
της ζώνης του ευρώ, αν και με όρια. Επίσης, οι
συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την ανάγκη για το
ψηφιακό ευρώ να έχει χαρακτηριστικά που
αποτρέπουν παράνομες δραστηριότητες, όπως
ξέπλυμα
χρήματος
ή
χρηματοδότηση
της
τρομοκρατίας.
Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων
πιστεύει ότι οι τράπεζες, τα ιδρύματα πληρωμών και
άλλοι ενδιάμεσοι έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στην παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με το
ψηφιακό ευρώ. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος, που
εκδηλώνεται για τα ψηφιακά νομίσματα, είναι ότι στη
διαβούλευση της ΕΚΤ, που ξεκίνησε στις 12
Οκτωβρίου 2020 και ολοκληρώθηκε στις 12
Ιανουαρίου 2021, συμμετείχαν 8.200 άτομα (που
συνιστά ρεκόρ συμμετοχής). Η μεγάλη πλειονότητα
των ερωτηθέντων ήταν ιδιώτες (94%). Οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες, όπως τράπεζες,
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, έμποροι και
εταιρείες τεχνολογίας. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter
<newsletter@sepe.gr>).

inQuality & HEXAGONMI webinar GD&T for CMM Users & Engineers
HinQuality
(https://inquality.gr/?cmid=f7593ea1-a11d-4be3-91b7727938a2283f) – ο Νέος & Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της
HEXAGONMI (https://www.hexagonmi.com/?cmid=f7593ea1-a11d-4be391b7-727938a2283f) για Ελλάδα & Κύπρο - σε συνεργασία με την
HEXAGONMI διοργανώνουν ένα webinar, με εισηγητή τον Δρ. Γιώργο
Καϊσαρλή. Θέμα Webinar: Γεωμετρικές Ανοχές & Διαστασιολόγηση GD&T. Ημερομηνία: Τετάρτη 21.04.21. Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ. Διάρκεια:
2 ώρες. Γλώσσα: Αγγλικά. Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν. Πληροφορίες
σχετικά με τα σεμινάρια GD&T που προσφέρονται, μπορείτε να βρείτε
εδώ:
https://inquality.gr/services/seminaria-gdt/?cmid=f7593ea1-a11d4be3-91b7-727938a2283f. Ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να σας
βοηθήσει να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας σχετικά με GD&T, μπορείτε να
βρείτε
εδώ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0XlDlMPn8_m9mUr17nxLE
v1_xovwHblCm0j1krv7gRJuJ0g/viewform?cmid=f7593ea1-a11d-4be391b7-727938a2283f . Εγγραφή στο Webinar μπορείτε να κάνετε εδώ:
https://go.hexagonmi.com/l/49752/2021-0330/l4gdd2?&utm_medium=marketingemail&utm_source=pardot&utm_ca
mpaign=EMEA_EE_2021_webinar_GD_T_for_CMM&utm_content=EM_1
&utm_term=Webinar_Reg&cmid=f7593ea1-a11d-4be3-91b7727938a2283f .

Πρόσκληση Hackathon i4Sea | 21-23 Απριλίου 2021
Το hackathon σας προσκαλεί στην διοργάνωση των BLUE RESEARCH
AND INNOVATION DAYS, 19-23.4.2021 με στόχο την προώθηση έργων
που ενεργοποιούνται στον χώρο της Γαλάζιας Οικονομίας και πιθανών
συνεργειών καθώς και ενός σχετικού hackathon, που για πρώτη φορά
υλοποιείται με πρωτοβουλία κυρίως του έργου I4Sea που συμμετέχει το
ΕΛΚΕΘΕ καθώς και άλλων 9 έργων (7 ευρωπαϊκών, 1 εθνικού).
Η
εκδήλωση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε έργο, να παρουσιάσει
τους στόχους, τις διαδικτυακές υπηρεσίες, έρευνες βάσει ανοιχτών και
μεγάλων δεδομένων και πιθανά business cases δίνοντας την ευκαιρία
στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν κοινές προσεγγίσεις σε
συγκεκριμένα προβλήματα και προκλήσεις που θα παρατεθούν. Το
hackathon στο τέλος της εβδομάδας θα ενσωματώσει προκλήσεις από
συγκεκριμένα έργα μεταξύ τους και το I4Sea
παρέχοντας στους
συμμετέχοντες πρόσβαση σε πραγματικά σενάρια, business cases και
ανοικτά ζητήματα. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί ο σχεδιασμός και η
ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και νέων λύσεων που σχετίζονται με τις
διάφορες πτυχές της Γαλάζιας Οικονομίας. Παρακάτω θα βρείτε το
σύνδεσμο της ιστοσελίδας της εκδήλωσης καθώς και του hackathon:
Blue
Research
&
Innovation
Days
(athenarc.gr)
,
https://blueinnovation2021.athenarc.gr/ . Για περισσότερες πληροφορίες:
Έλενα Παπίτση, Marketing Supervisor, Cosmos Business Systems
papitsie@cbs.gr , 2106492800.

Διαδικτυακό σεμινάριο για τη μεταβολική, 20 Απριλίου 2021
Το διαδικτυακό σεμινάριο για τη μεταβολική που θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 15.00-16.30
υποστηρίζεται από το FoodOmicsGR_RI & Hellenic Metabolomics
Network .
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η παρακολούθηση γίνεται στον
σύνδεσμο ΕΔΩ. (Meeting ID: 994 3366 1198 ,Passcode: 035174 ).
Για να δείτε το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες πατήστε
ΕΔΩ.

Σεμινάριο σχετικά με Κυβερνοαπάτες σε βάρος επιχειρήσεων
και ιδιωτών, 23-24 Απριλίου 2021
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης διοργανώνει νέο σεμινάριο
με τίτλο "Κυβερνοαπάτες σε βάρος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών" στις
23 και 24 Απριλίου 2021. Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω
Online Εξ Αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e–Learning). Για
περισσότερες Πληροφορίες - Αιτήσεις Συμμετοχής & Κόστος
Προγράμματος επισκεφτείτε τη σελίδα του Ινστιτούτου ΕΔΩ.

Ψηφιακή ημερίδα «Doing Business in Qatar & Kuwait»,
26 Απριλίου 2021
Ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ, διοργανώνουν ψηφιακή ημερίδα με
θέμα: «Doing Business in Qatar & Kuwait», την Δευτέρα, 26
Απριλίου 2021 και ώρα 15:00, με την υποστήριξη της
Eurobank. Στόχος είναι η ενημέρωση των Ελλήνων
επιχειρηματιών για τις προοπτικές, τις δυνατότητες και τις
επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές του
Κατάρ και του Κουβέιτ, δύο από τις ισχυρότερες χώρες του
Κόλπου, με σημαντικές δυνατότητες για διείσδυση των
ελληνικών προϊόντων.
Για την εγγραφή σας, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής
που βρίσκεται ΕΔΩ έως την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
και θα λάβετε τον σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης
της εκδήλωσης μετά την εγγραφή σας. Η εκδήλωση θα
διεξαχθεί σε ελληνικά και αγγλικά. Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα
της εκδήλωσης. Πληροφορίες: Τομέας Βιομηχανίας,
Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής ΣΕΒ- κα
Βίκυ Μακρυγιάννη, Τηλ: 211 5006121, Email: ir@sev.org.gr
,ΕΒΕΑ (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τηλ: 2103382342-466,
Εmail: excom@acci.gr ).

Επιχειρηματικά Νέα
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Οι τελευταίες προβλέψεις για την ισπανική οικονομία»
- «Διοργάνωση ΜOBILE WORLD CONGRESS 2021 (Βαρκελώνη, 28.06 – 1.07.2021), Τελευταίες εξελίξεις με επιβεβαίωση της
διεξαγωγής του τεχνολογικού γεγονότος.»
- «Εξελίξεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας»
- ενημέρωση Εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων από INICIA EXPORTACION. Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη
Μαδρίτη έχει λάβει αρκετές καταγγελίες κατά ισπανικής επιχείρησης, υπό την ονομασία INICIA EXPORTCION SL, και ενημερώνει
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν περαιτέρω φαινόμενα εξαπάτησης. Συγκεκριμένα, επιχείρηση με την ονομασία INICIA
EXPORTACION φαίνεται να είναι ενεργή με κεντρικά γραφεία στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Γαλικίας και να δραστηριοποιείται
στο εμπόριο διατροφικών προϊόντων και σε συναφείς δραστηριότητες, όπως συμβουλευτική αποθήκευσης αυτών κοκ. Ωστόσο,
αντίθετα οι ελληνικές επιχειρήσεις λαμβάνουν χαμηλές τιμές για αγορά πλαστικών γαντιών, από επιχείρηση με την ίδια ονομασία ή ως
HYGIENIC SUPPLIES, ενώ φαίνεται να δηλώνουν και αποθήκες στην Ιρλανδία. Μεταξύ των στοιχείων που διαφέρουν από την
υπάρχουσα επιχείρηση INICIA EXPORTACION, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και το όνομα του υπευθύνου. Λαμβάνοντας υπόψιν
και άλλα περιστατικά παραπλάνησης από την Ισπανία, συμβουλεύει τις ελληνικές επιχειρήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές πριν από
οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, καθώς το φαινόμενο εξαπάτησης, ιδιαίτερα της διαδικτυακής, ιδίως τη χρονική περίοδο της
πανδημίας, είναι συχνό. Συνιστούμε σε όλους τους Έλληνες εισαγωγείς να επικοινωνούν με το Γραφείο ΟΕΥ πριν από οποιαδήποτε
οικονομική συναλλαγή με ισπανικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ελέγχεται από πλευράς τους, στο πλαίσιο που αυτό καθίσταται
δυνατό, η ύπαρξη ή μη μίας επιχείρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-madrid@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο , με έγγραφο που απέστειλε προς το ΒΕΘ
ενημερώνει ότι το Yπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 ότι, βάσει
αναθεωρημένου νόμου, η μεταφορά στο εξωτερικό σπόρων προς σπορά και δενδρυλλίων από 1.975 φυτικές ποικιλίες θα
απαγορευθεί, εάν αυτό ζητηθεί από τους καλλιεργητές. Πρόκειται για την πρώτη ομάδα ειδών που υπόκεινται στον κανονισμό δυνάμει
του αναθεωρημένου νόμου περί προστασίας των φυτικών ποικιλιών και σπόρων προς σπορά, ο οποίος τέθηκε εν μέρει σε ισχύ την
1η Απριλίου 2021. Ο κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία καταγωγής καθώς και στην αύξηση της εμπορικής αξίας των γεωργικών
προϊόντων υψηλής ποιότητας που αναπτύσσονται στην Ιαπωνία, εμποδίζοντάς τα να μεταφερθούν στο εξωτερικό. Οι φυτικές ποικιλίες
της πρώτης παρτίδας αφορούν εκείνες που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα προστασίας της κυβέρνησης και εκείνες που
εξετάζονται επί του παρόντος για καταχώρηση. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 για τις ήδη
καταχωρημένες ποικιλίες και στο μέλλον αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των φυτικών ποικιλιών των σπόρων προς σπορά και των
δενδρυλλίων που θα υπόκεινται στον συγκεκριμένο κανονισμό. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο για τα
σπορόφυτα, οι σπόροι και τα δενδρύλλια μπορούσαν να μεταφερθούν στο εξωτερικό χωρίς την άδεια του κατόχου του δικαιώματος
αναπαραγωγής (του καλλιεργητή). Πλέον, ακόμη κι εάν η άλλη χώρα είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων
Ποικιλιών Φυτών (UPOV- International Union for the Protection of New Varieties of Plants), απαγορεύεται να μεταφερθεί σε αυτήν
προστατευόμενη ποικιλία χωρίς την άδεια του καλλιεργητή. Ειδικότερα ως προς την διαδικασία, ο καλλιεργητής χορηγεί άδεια στο
Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας με επίσημα έγγραφα. Με τη σειρά του, το άτομο που ενδιαφέρεται να μεταφέρει εκτός
Ιαπωνίας σπόρους ή/και δενδρύλλια θα συνάψει σύμβαση με τον καλλιεργητή την οποία θα προσκομίσει στο τελωνείο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), Τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, FAX: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματικά Νέα ( Συνέχεια )
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Αύξηση της Βιομηχανικής Παραγωγής στην Γερμανία»
- «Κεντρική Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή (DESTATIS) – Εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Γερμανίας»
- «Εγκαίνια Διεθνούς Έκθεσης Αννόβερου «HANNOVER MESSE» (12-16/04/2021): Προβλέψεις για αύξηση της γερμανικής
βιομηχανικής παραγωγής εντός του τρέχοντος έτους.»
- «Σημαντική αύξηση των Ιδιωτικών Αποταμιεύσεων σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης - Έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών
Ερευνών και του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου.»
- «Εξελίξεις σε διάφορους κλάδους της Γερμανικής Οικονομίας – Βιομηχανική Παραγωγή, Εμπόριο, Αγροτικά Προϊόντα και
Τουρισμός»
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 .

ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο –
Μάρτιος 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 ,email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 57ο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Απρίλιος 2021), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία. 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.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λισσαβώνα, προώθησε στο ΒΕΘ ηλεκτρονικό
μήνυμα που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στο Πράσινο Ακρωτήριο σχετικά με έρευνα για καταγραφή των επιχειρήσεων
των κ-μ της Ε.Ε. που δραστηριοποιούνται στην χώρα Πράσινο Ακρωτήρι. Παρακαλούνται τα μέλη που δραστηριοποιούνται στην
χώρα
αυτή
να
απαντήσουν
το
ερωτηματολόγιο
που
υπάρχει
στον
σύνδεσμο:https://www.surveymonkey.com/r/EUinvestmentCaboVerde .Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει και να ενημερωθεί η
Αντιπροσωπεία της ΕΕ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο Πράσινο Ακρωτήριο (Cabo Verde).
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε έρευνα αγοράς του Γραφείου
ΟΕΥ Χάγης για τον τομέα της υψηλής τεχνολογίας στην Ολλανδία. 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.
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε
- περιοδική έκδοση με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Μάρτιος 2021)
- έκθεση «εξωτερικό εμπόριο Ρώσικης Ομοσπονδίας έτους 2020»
- έγγραφο σχετικά με Διοργάνωση web seminar για τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου.
Πιο αναλυτικά, δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρώσικη Ομοσπονδία το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας σε
συνεργασία με την εταιρία «City Nature», τεχνικό σύμβουλο μιας από τις μεγαλύτερες ρώσικες εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου
(https://www.ozon.ru/highlight/22619/ ) σχεδιάζει την πραγματοποίηση διαδικτυακών παρουσιάσεων με σκοπό την ενημέρωση
ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους. Συγκεκριμένα, η πύλη ηλεκτρονικού εμπορίου «OZON
GLOBAL» έχει δημιουργηθεί από την https://www.ozon.ru/ με σκοπό να προσφέρει στον Ρώσο καταναλωτή, πρόσβαση σε ξένα
προϊόντα που δεν κυκλοφορούν απαραίτητα στη ρώσικη αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη
την αίτηση που υπάρχει ΕΔΩ, στο email: ecocom-moscow@mfa.gr .Η λίστα με τα απαγορευμένα προϊόντα βρίσκεται ΕΔΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία – Τεύχος Απριλίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: economsofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 και την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
19/04/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
SARS-COV2
ΤΗΛ. 2421351133
21/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΓΙΑ
ΤΟ 2021 ΤΗΛ. 2313300548

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

281

22/04/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΤΗΛ.2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

276

24/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ
ΠΦΥ
ΚΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ
3ΗΣ
ΥΠΕ
ΤΗΛ. 2310005859
27/04/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
ΤΗΛ.26820 45040

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

04/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ
ΘΕΜΑ <<INTEGRATION TEST BED ITB BUILT 6 HARDWARE
UPGRADES>> ΤΗΛ.210 3893822
05/05/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΗΛ. 2106571758

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

285

"07/05/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛ. 2313307195

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

279

13/05/2021
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313300500

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

273

14/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
MAGNETOM
AVANTO ΤΗΛ. 2310381080
14/05/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ
ΤΗΛ.241045318

424 ΓΣΝΘ

14/05/2021 5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
ΤΟΥ
ΝΑΤΟ
ΜΕ
ΘΕΜΑ
<<PROVISION
OF
HARDWARE
AND
SOFTWARE
COMPONENTS
FOR
THE
TEST,
VALIDATION
AND
VERIFICATION>> ΤΗΛ.210 3893822
17/05/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΛ.2108705013

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

26/05/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΤΗΛ.2313 323115

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

275

272

284

277

280

283

278

274

282

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΤΗΝ
ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
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•
•

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.

