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Κουπόνια για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Πρόγραμμα
επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ τις βοηθάει να
μεγιστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής
ιδιοκτησίας τους
Από τις 11.01.2021, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός
προγράμματος επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο
βοηθάει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τα
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους. Με την υποστήριξη
της Επιτροπής και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το πρόγραμμα Ideas Powered for
Business SME Fund (https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/onlineservices/ideas-powered-for-business) έχει στόχο να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να αναπτύξουν στρατηγικές ΔΙ και να
προστατεύσουν τα δικαιώματα ΔΙ τους σε εθνικό και ενωσιακό
επίπεδο. Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν,
δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία του κορονοϊού έχει τεράστιο
αντίκτυπο στις ΜΜΕ. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να
αξιοποιήσουν τις καινοτομίες και τη δημιουργικότητά τους για να
ανακάμψουν». Το νέο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε όλες
τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανταποκρίνονται στον επίσημο
ορισμό
της
μικρομεσαίας
επιχείρησης
(https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_el) , προσφέρει
χρηματοδοτική στήριξη έως 1 500 ευρώ ανά επιχείρηση, υπό
μορφή επιστροφών, για υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής
ιδιοκτησίας (IPscan) και εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή
τα υποδείγματα. Σήμερα, το Ταμείο ανοίγει την πρώτη από τις
πέντε χρονικές περιόδους υποβολής αιτήσεων που θα «τρέξουν»
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Το νέο πρόγραμμα (γνωστό και ως
IPVoucher) είναι η πρώτη βασική δράση του σχεδίου δράσης της
Επιτροπής
για
τη
ΔΙ(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2
187) , το οποίο δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2020. Οι
προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund .
Δελτίο
Τύπου
στα
αγγλικά:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_6
3.
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Έως 48 ώρες υπερωριακή απασχόληση σε
βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για το α’
εξάμηνο 2021
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, σε συνέχεια της από
30ής Δεκεμβρίου 2020 γνώμης του Ανώτατου
Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), καθορίζεται στις 48 ώρες
το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των
εργαζομένων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το α'
εξάμηνο του 2021.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το
εν λόγω όριο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το α΄
και β' εξάμηνο 2020.

Λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών για δημόσιες
συμβάσεις
Η ΕΑΑΔΗΣΥ υιοθετεί τη λειτουργία πλατφόρμας
καταγγελιών, συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις των
διεθνών καλών πρακτικών και της εκδοθείσης Οδηγίας
2019/1937 περί προστασίας των whistleblowers.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι σύμφωνη με τις
απαιτήσεις του GDPR και της λοιπής εθνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων και
εγγυάται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα πρόσβασης
τρίτων σε απόρρητες καταγγελίες.
Αν θέλετε να καταγγείλετε πράξεις απάτης και
διαφθοράς και εν γένει παρατυπίες που σχετίζονται με
δημόσιες συμβάσεις, αλλά και ανεπαρκή επιβολή των
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από τις
αναθέτουσες αρχές πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο
https://whistle2eaadhsy.disclosers.eu/#/ .
(ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό Δελτίο ΜΟΠΑΔΙΣ 6/2020).

Μετατίθεται κατά 14 ημέρες η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» σε Μακεδονία, Θράκη και
Θεσσαλία
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε (09.01.2021) τη μετάθεση κατά 14 ημέρες της διαδικασίας υποβολής των
αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας,
Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, προκειμένου να αξιολογηθούν ζητήματα λειτουργίας του προγράμματος που τέθηκαν υπόψη
του Υπουργείου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς και να αντιμετωπισθούν οι δυσχέρειες των έκτακτων
περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού.
Ειδικότερα:
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το
πρόγραμμα από τις 25.01.2021 αντί για τις 11.01.2021.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η έναρξη των αιτήσεων θα γίνει στις 27.01.2021 αντί για τις 13.01.2021.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η υποβολή θα ξεκινήσει στις 29.01.2021 αντί για τις 15.01.2021.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι θα ξεκινήσουν να υποβάλλουν αιτήσεις μετατίθεται για την
01.02.2021 αντί για τις 20.01.2021.
Τέλος, η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν σε Πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) θα ξεκινήσει από τις 03.02.2021 σε όλη την
επικράτεια.

Το Π.Ε.Σ. Αττικής ενημερώνει για το “click in shop” και
απαντά για τις εκπτωτικές αγορές εντός καταστήματος με
ραντεβού»
Στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, από τη Δευτέρα
18 Ιανουαρίου, αλλά πάντα με περιορισμούς, προσανατολίζεται
να ανακοινώσει την Παρασκευή η κυβέρνηση, καθώς κρίνει ότι
τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, αλλά και η αγορά το
έχει ανάγκη. Μια εβδομάδα μετά την επίσημη έναρξη των
χειμερινών εκπτώσεων αναμένεται η επαναλειτουργία του
λιανεμπορίου με click away και click in shop, ειδικά για τα
καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, καθώς και τα
κοσμηματοπωλεία. Μοναδική περίπτωση νέας αναβολής και
φυσικά απευκταία είναι να προκύψει μια ραγδαία επιδείνωση
των επιδημιολογικών δεδομένων τις επόμενες ημέρες. Οι κλάδοι
της ένδυσης, της υπόδησης και του κοσμήματος επιλέχθηκαν να
λειτουργήσουν με παράδοση εντός του καταστήματος, λόγω της
φύσης των προϊόντων που απαιτούν δοκιμή, αλλά και του
μεγάλου πλήγματος που έχουν δεχθεί. Αντίθετα, κρίθηκε ότι οι
υπόλοιποι κλάδοι μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με το
click away. Το click in shop έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ουσιαστικά αποτελεί την
μετεξέλιξη του click away. Συνδυάζει την προεπιλογή του
προϊόντος, αλλά, εν συνεχεία, την αγορά του εντός του
καταστήματος, κατόπιν καθορισμένου ραντεβού που θα
επιβεβαιώνεται με sms. Το click in shop επιτρέπει σε
περιορισμένο χρόνο την φυσική παρουσία του πελάτη, πάντα με
μάσκα και κρατώντας τις αποστάσεις για δοκιμή προϊόντων και
πληρωμή στο ταμείο. Δείτε εδώ το Ενημερωτικό δελτίο τύπου
του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής.

Δεν καταργείται η δημοσίευση στον περιφερειακό και τοπικό
τύπο
Παρατείνεται έως 31.12.2021 η υποχρέωση δημοσίευσης
προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και
τοπικό τύπο, υπό τους όρους που ίσχυαν μέχρι σήμερα (άρθρο
379 παρ 12 ν.4412/2016 όπως αντικαθίσταται με το α 185
ν.4764/2020). (ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό Δελτίο ΜΟΠΑΔΙΣ 6/2020).
Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 καταργούνται στο δημόσιο τα
πλαστικά μιας χρήσης
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση 30.12.2020: Ο
Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ.
Κωνσταντίνος Αραβώσης απέστειλε ενημερωτική επιστολή σε
όλους τους φορείς του δημοσίου για την κατάργηση των
πλαστικών μιας χρήσης στο δημόσιο από την 1η Φεβρουαρίου
2021. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει ο νόμος 4736/2020 –ο
νόμος για τη κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης που
ψηφίστηκε στη Βουλή τον Οκτώβριο– όλοι οι φορείς του δημοσίου
(φορείς Γενικής Κυβέρνησης) έχουν την υποχρέωση να
σταματήσουν να προμηθεύονται 10 συγκεκριμένες κατηγορίες
πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης. Αυτό είναι το πρώτο
σημαντικό βήμα για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης
στην Ελλάδα, που προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 3η Ιουλίου
2021. Αναλυτικότερα, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 το δημόσιο
δεν μπορεί να προμηθεύεται:
Πλαστικά μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, ξυλάκια
φαγητού), πλαστικά πιάτα, πλαστικά καλαμάκια, πλαστικούς
αναδευτήρες ποτών, πλαστικές μπατονέτες, πλαστικά στηρίγματα
μπαλονιών
(όχι
τα
μπαλόνια),
περιέκτες
τροφίμων
κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ),
περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ),
καθώς και τα καπάκια και τα καλύμματά τους, κυπελάκια για ποτά
από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα
καπάκια και καλύμματά τους. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα που
κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (όπως
σακούλες και περιέκτες τροφίμων από οξοδιασπώμενη πλαστική
ύλη). Η απαγόρευση των παραπάνω προϊόντων δεν αφορά
δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες η διαδικασία ανάθεσης έχει
ξεκινήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Προδημοσίευση της Δράσης "e-λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ,
ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της
ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ προχώρησε στην προδημοσίευση της
Δράσης "e-λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
-Η Δράση έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων
για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η
λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού
(COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της
ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού
αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς
χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής
δραστηριότητας τους.
-Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε
επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.
-Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 80.000.000 ευρώ.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
-Δικαιούχοι της Δράσης
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου,
διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει
ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18
Μαρτίου 2020 και μετά.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
•
Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και
την 30.09.2019
•
Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από
01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.
-Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός
Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί
στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα
(30) ημέρες.
-Ηλεκτρονική Υποβολή
Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται
η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της
Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα
επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
•
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της
επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
•
Παραστατικά
προμήθειας
εξοπλισμού
και
υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του
ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
•
Αποδεικτικά
στοιχεία
της
δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος
(πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
•
Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με
εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.
-Πληροφορίες
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση
μπορείτε να απευθυνθείτε στο:
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8,
πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις
10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. (κατόπιν ραντεβού)
Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό
τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30
μ.μ. Εmail: infoepan@mou.gr
Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr
Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών
Μονάδων τους: www.efepae.gr
Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ
είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (τηλ. 2310-480.000, info@ekepa.gr , www.kepa-anem.gr , Yπεύθυνος : κ. Δημήτρης
Γιαλόγλου).
Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας,
μπορούν να απευθύνονται και στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, τηλ. 24610-24022, anko@anko.gr ,
www.anko.gr ).
Δείτε την Προδημοσίευση της Δράσης εδώ.

Ενεργοποίηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου (12.01.2021) Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Η ενεργοποίηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
για την παροχή εγγυημένων επενδυτικών δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακοινώθηκε σε σημερινή τηλεδιάσκεψη, στην
οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Alain Godard, καθώς και
εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Διαχειριστής του νέου Ταμείου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο θα λειτουργεί ως εγγυητής των δανείων
επενδυτικού σκοπού, σε ύψος έως 80%. Το Ταμείο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω
τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020,
ύψους 100 εκατ. ευρώ. Με την τραπεζική μόχλευση, ο προϋπολογισμός του Ταμείου θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της
ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων, με νέα δάνεια χαμηλού
επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, η συμφωνία για τη σύσταση του οποίου υπεγράφη στις 6 Μαρτίου 2020, στο Μέγαρο
Μαξίμου, από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τέωςΑντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Andrew
McDowell, αποτελεί ένα επιπρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη από την υγειονομική κρίση της
πανδημίας COVID-19.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στα πέντε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – Τράπεζα Πειραιώς,
Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank –, με τα οποία το ΕΤαΕ έχει ήδη συνάψει επιχειρησιακές συμφωνίες. Τα
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προβούν, το αμέσως προσεχές διάστημα, σε σχετικές ανακοινώσεις.
O Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα μπορούν τώρα να
επωφεληθούν από αυτό το νέο και επίκαιρο επενδυτικό πρόγραμμα. Η στενή συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων ειδικών
σε οικονομικά θέματα τους τελευταίους μήνες θα οδηγήσει σε χρηματοδότηση 500 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση βρίσκεται δίπλα στην Ελλάδα σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Το ΕΣΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό
πυλώνα υποστήριξης, ενίσχυσης και ανάπτυξης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το νέο αυτό εγγυοδοτικό Ταμείο,
που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αποτελεί μία ακόμη στοχευμένη προσθήκη στο συνεκτικό πλέγμα μέτρων
και δράσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης για την παροχή ρευστότητας στην αγορά. Ειδικότερα, αφορά σε εγγυημένα, χαμηλότοκα
επενδυτικά δάνεια που θα επιτρέψουν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις, έτσι ώστε να
προετοιμαστούν για τη νέα πραγματικότητα που αναμένεται να διαμορφωθεί στην αγορά. Συνεχίζουμε, με «έξυπνα» και στοχευμένα
χρηματοδοτικά εργαλεία να στηρίζουμε ουσιαστικά την ενδυνάμωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να μεθοδεύουμε
την επόμενη μέρα». Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Alain Godard, δήλωσε:
«Αυτή η νέα πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίζεται από το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, θα ωφελήσει άμεσα τους τομείς προτεραιότητας χάρη στη γνώση των τοπικών συνθηκών που έχουν οι τραπεζικοί εταίροι
μας στην Ελλάδα. Θα διασφαλίσουμε από κοινού ότι εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να
καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
μέσω της τεχνογνωσίας που έχει η ειδική Ομάδα Επενδύσεων για την Ελλάδα σε οικονομικά και τεχνικά θέματα, δεσμεύεται να
υποστηρίξει περαιτέρω τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα».

Δράση με τίτλο: Συμμαχία κατά του Covid

VOUCHER Ανέργων 30-49 ετών

Η χώρα μας μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση,
βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δυσκολίες που προκαλεί η
πανδημία του Covid-19, τα αποτελέσματα της οποίας είναι
ήδη εμφανή σε χιλιάδες εργαζόμενους – καταναλωτές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τη στιγμή αυτή, καλούμαστε
όλοι, να δράσουμε ατομικά και συλλογικά ώστε να
μπορέσουμε να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις
που προκαλεί η πανδημία σε κοινωνία και οικονομία, αλλά
και να θέσουμε τις βάσεις για την επόμενη ημέρα. Στο
πλαίσιο αυτό, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών
Ελλάδας της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τη Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και το ραδιοφωνικό σταθμό Alpha
98,9 αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη στήριξη
κοινωνικών ευπαθών ομάδων που δοκιμάζονται από την
πανδημία και καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη
δράση με τίτλο «Συμμαχία κατά του Covid»
προσφέροντας εκπτώσεις στις τιμές των προϊόντων και
των υπηρεσιών που προσφέρουν, σε όσους καταναλωτές
διαθέτουν, κάρτα ανεργίας, πολυτέκνων, φοιτητική, ΑΜΕΑ
και έντυπο αναστολής εργασίας.
Καλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη δράση, να καταχωρούν την έκπτωση
που
προσφέρουν
στην
ιστοσελίδα:
https://www.symmaxiakatatoucovid.gr/.
Στοιχεία
επικοινωνίας:
Tηλέφωνα
Επικοινωνίας:
ΕEΚΕ:
2108817730
&
ΓΣΕΒΕΕ:
2103816600,
e-mail:
info@eeke.gr
& skc@gsevee.gr. Οι οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας μπορούν να
αντιμετωπιστούν μέσα από σχεδιασμό και συλλογική
δράση.

Το ΚΕΚ της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας (ΚΔΒΜ ΙΙ)
ως πάροχος κατάρτισης του νέου προγράμματος voucher, σας
ενημερώνει πως ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση
κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση 10.000 ανέργων
ηλικίας 30 έως 49 ετών, αποφοίτων δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Πότε: 23/12/2020 έως 01/02/2021, 14:00. Η
κατάρτιση και η πρακτική άσκηση αφορά τεχνικά επαγγέλματα
στους τομείς:
-μεταποίησης / βιομηχανίας,
-κατασκευών,
-υγείας – πρόνοιας,
-τουρισμού και επισιτισμού
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 ευρώ.
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης
(training voucher) και περιλαμβάνει:
•
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4
συνεδρίες)
•
παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής
θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών
•
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα
αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
•
πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής
διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών
Κάντε
την
αίτησή
σας
στο
σύνδεμσο:
https://www.voucher.gov.gr/ui/project/37/personal.
Δείτε
περισσότερα:
http://www.korinthiacc.gr/korinthos/articles/article.jsp?context=103
&categoryid=23155&articleid=24289 .
Πληροφορίες : Επικοινωνήστε με τα ΚΕΚ της Αναπτυξιακής του
Επιμελητηρίου
Κορινθίας
στο
τηλέφωνο
2741024464
(931,934,935).

Πρόσκληση COS-TOURINN-2020-3-04: Αφομοίωση της καινοτομίας και ψηφιοποίηση στον τουριστικό τομέα
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείο Τουρισμού με έγγραφό του μας
ενημερώνει για την Πρόσκληση COS-TOURINN-2020-3-04: Αφομοίωση της καινοτομίας και ψηφιοποίηση στον τουριστικό τομέα.
Γενικός στόχος της Πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της χρήσης της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας από τις ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της οικοδόμησης της σχετικής δυναμικής. Η δράση
στοχεύει να:
• ενισχύσει τη διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και, ειδικότερα, την ενσωμάτωση των τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων
σε διακρατικά και διαπεριφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας, ώστε να διευκολυνθεί η έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη των ΜΜΕ
τουρισμού, • συνεισφέρει στην ανάπτυξη ικανότητας και δεξιοτήτων στις ΜΜΕ ώστε να κάνουν καλύτερη χρήση των νέων ψηφιακών
τεχνολογιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον τουρισμό, • καλλιεργήσει τις καινοτόμες λύσεις για
τη βελτίωση της τουριστικής διαχείρισης και της τουριστικής προσφοράς μέσα από τη συνεργασία στο εσωτερικό του τουριστικού
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ΣΔΙΤ. Ειδικότερος στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη και εγκαθίδρυση διακρατικών
και διατομεακών σχημάτων υποστήριξης τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας για ψηφιακό μετασχηματισμό,
καινοτομία και έξυπνες τουριστικές λύσεις από τις ΜΜΕ στο τουριστικό οικοσύστημα.
Τύποι δραστηριότητας: Διακρατικές κοινοπραξίες/ δίκτυα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (όπου συμπεριλαμβάνονται φυτώρια
επιχειρήσεων, επιταχυντές και οργανισμοί επιχειρηματικής υποστήριξης που παρέχουν υποστήριξη σε ΜΜΕ και νεοφυείς
επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με παρόχους τεχνολογίας για ταξιδιωτικές υπηρεσίες, επεξεργασίας δεδομένων και παρόμοιων
υπηρεσιών, ψηφιακών λύσεων, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα, επαγγελματικές ενώσεις) θα λειτουργήσουν ως μεσάζοντες,
οργανώνοντας εξειδικευμένες δραστηριότητες για τουριστικές ΜΜΕ σε διαφορετικές χώρες που μετέχουν σε προγράμματα COSME.
Κάθε κοινοπραξία θα διοργανώνει και θα παράσχει άμεση στήριξη στις επιχειρήσεις για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους να
σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν νέες, καινοτόμες προσεγγίσεις σε υπηρεσίες και διαδικασίες με τη βοήθεια των ψηφιακών
τεχνολογιών. Επίσης θα διευκολύνει τη διακρατική/ διασυνοριακή συνεργασία για να ενθαρρύνει την αμοιβαία μάθηση από ομότιμους
επαγγελματίες, καθώς και την ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών για την ενίσχυση της απορρόφησης της ψηφιοποίησης, της
καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στον τουρισμό.
Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην Πρόσκληση και στις Οδηγίες για την Απόδοση Χρηματοοικονομικής Στήριξης σε Τρίτα
Μέρη (Τουριστικές ΜΜΕ). Επιλεξιμότητα Υποψηφίων: Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις που καταθέτουν φορείς πλήρως ή μερικώς
δημόσιοι ή ιδιωτικοί. Οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να έχουν συσταθεί και να είναι καταγεγραμμένοι σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα (δεν πρόκειται για εξαντλητική λίστα):
• Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ιδιωτικοί ή δημόσιοι) • Μη κυβερνητικοί οργανισμοί • Οργανισμοί υποστήριξης της
επιχειρηματικότητας, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν φυτώρια και επιταχυντές επιχειρήσεων, εργαστήρια, θερμοκοιτίδες
καινοτομίας, πανεπιστημιακά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και κάθε άλλο συναφή οργανισμό με
αποδεδειγμένη δυναμική και εμπειρία στην εκτέλεση δραστηριοτήτων επιχειρηματικής υποστήριξης που απευθύνονται σε ΜΜΕ •
Δημόσιες αρχές και δημόσιοι φορείς σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και τα δίκτυα ή οι ενώσεις τους σε Ευρωπαϊκό,
διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ή οργανισμοί μου δρουν για λογαριασμό μια δημόσιας αρχής, είναι αρμόδιοι ή
ενεργοί στον τουριστικό τομέα, στο πεδίο της οικονομίας, της βιομηχανίας, της επιχειρηματικής υποστήριξης ή συναφή πεδία •
Διεθνείς οργανισμοί • Ιδιωτικές και κερδοσκοπικές οντότητες, συμπεριλαμβανόμενων των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην υποστήριξη επιχειρήσεων • Εμπορικά και βιομηχανικά
επιμελητήρια • Ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανόμενων των πανεπιστημίων, και των ερευνητικών κέντρων
που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην υποστήριξη επιχειρήσεων. Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση. Συνδεδεμένα τρίτα μέρη, πχ νομικές οντότητες που διαθέτουν νομικό ή κεφαλαιουχικό σύνδεσμο με τους αιτούντες, και οι
οποίες δεν έχουν περιορισμό στο πεδίο δράσης ούτε έχουν συσταθεί για τη συγκεκριμένη δράση (αναφέρονται και ως συνδεδεμένες
οντότητες), μπορούν να λάβουν μέρος ως αιτούντα, προκειμένου να δηλωθούν επιλέξιμα έξοδα. Επιλέξιμες είναι μόνο οι αιτήσεις
που προέρχονται από νομικές οντότητες που έχουν διαπιστωμένα έδρα σε: • Κράτη μέλη της ΕΕ, • Χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα COSME, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού του COSME. Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμες και συμμετοχές από
νομικές οντότητες του ΗΒ. Επιλέξιμες κοινοπραξίες: Προκειμένου να είναι επιλέξιμη, μια πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί από
κοινοπραξία που να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) να αποτελείται αυστηρά από 5 ως 10 μέλη/ εταίρους, διακριτές μεταξύ τους νομικές οντότητες
β) να καλύπτει τουλάχιστον 5 επιλέξιμες χώρες (σύμφωνα με εκείνες που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο στο Τμήμα 6.1
γ) να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία, αλλά όχι περισσότερες από δύο δημόσιες αρχές και φορείς, όπως ορίζεται στο Τμήμα 6.1
δ) να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν οργανισμό υποστήριξης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα Τμήματα 6.1 και 8.2.
Κάθε κοινοπραξία προβλέπεται να υποστηρίξει άμεσα (συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοοικονομικής υποστήριξης) συνολικά
τουλάχιστον 60 τουριστικές ΜΜΕ, από τουλάχιστον τρεις (3) επιλέξιμες χώρες. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην
Πρόσκληση και στις Κατευθυντήριες για τα Τρίτα Μέρη που Δέχονται Χρηματοοικονομική Στήριξη (Τουριστικές ΜΜΕ)
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/6004 . Το χρονοδιάγραμμα κάθε σχεδίου θα
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 36 μηνών. Κάθε υποψήφια ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν υπεύθυνο ομάδας (project
manager) και τουλάχιστον έναν εμπειρογνώμονα του τουρισμού. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται
για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων εκτιμάται στα 8εκ Ευρώ. Η μέγιστη επιχορήγηση ανά σχέδιο θα ανέρχεται στο 1εκ
Ευρώ. Η Υπηρεσία προσδοκά να χρηματοδοτήσει από 8 ως 11 προτάσεις. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 75% των
συνολικών επιλέξιμων εξόδων. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Υποβολή Προτάσεων: Προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων είναι η 11η Φεβρουαρίου 2021, 18:00 ώρα Ελλάδας. Ο
σύνδεσμος για το σύστημα υποβολής των προτάσεων βρίσκεται στη διεύθυνση Funding and Tenders Portal. Ερωτήσεις/
Απαντήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση EASME-COSME-TOUR-INNO@ec.europa.eu . Μόνο τα ερωτήματα που θα
στέλνονται στη διεύθυνση αυτή θα απαντώνται. Απαντήσεις θα δημοσιεύονται περιοδικά στη σελίδα σε εύλογα διαστήματα.
Τελευταία ημερομηνία για υποβολή ερωτημάτων είναι επτά ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για υποβολή αίτησης.
Μέχρι 31 Ιανουαρίου η ανανέωση αιτήσεων του νόμου Κατσέλη
Παράταση 16 ημερών δίνει η κυβέρνηση στους δανειολήπτες που θέλουν να ανανεώσουν τις αιτήσεις ένταξής τους στον νόμο
Κατσέλη και οι οποίοι είχαν κάνει σχετική προσφυγή μέχρι και το τέλος του 2014. Έτσι, έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021, αντί τις 15
Ιανουαρίου που έληγε η προηγουμένη προθεσμία, θα μπορούν πλέον, όσοι δανειολήπτες της συγκεκριμένης ομάδας δεν έχουν
προχωρήσει στη σχετική διαδικασία, να μπουν στη πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και να
ανανεώσουν την αίτησή τους, λαμβάνοντας νέα δικάσιμο.

Η πανδημία εκτόξευσε το e-commerce: 6 στους 10 Έλληνες ψωνίζουν online
Ως καταλύτης για το ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργεί η πανδημία -και- στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και διεθνώς. Από το ξέσπασμα
της υγειονομικής κρίσης μέχρι σήμερα, όχι μόνο εκτοξεύθηκε το ποσοστό όσων ψωνίζουν online, αλλά αυξήθηκαν και οι δαπάνες για
τις ηλεκτρονικές αγορές. .Οι 6 στους 10 χρήστες του Διαδικτύου (58%), πλέον, αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, αγοράζοντας
προϊόντα και υπηρεσίες. Πριν από την πανδημία του COVID-19 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 40%. Ήτοι, από την έναρξη της κρίσης
μέχρι και σήμερα (Δεκέμβριος 2020), το ποσοστό των online αγοραστών έχει αυξηθεί κατά μιάμιση φορά (+18%). Μάλιστα, όπως
προκύπτει από έρευνα της Pulse RC για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες
(εκτός της «60 και άνω») και σε όλους τους εργαζόμενους, το ποσοστό όσων αγοράζουν online είναι πλέον πλειοψηφικό. Στο μεταξύ,
την ίδια στιγμή που πλειοψηφία των Ελλήνων ξοδεύει πλέον λιγότερα από ό,τι πριν από την πανδημία, μια από τις λίγες
καταναλωτικές συνήθειες, όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση, είναι οι online αγορές. Συγκεκριμένα, το 56% (όλων όσοι
παραγγέλνουν / αγοράζουν από e-shops), δήλωσε ότι αύξησε κάπως ή πολύ τις online παραγγελίες. Από τις τέσσερις βασικές
κατηγορίες, που μετρήθηκαν στην έρευνα, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση παραγγελιών μέσα από e-shops είναι οι ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές. Χαμηλότερα ποσοστά αύξησης παρατηρούνται στις αγορές ρούχων και υποδημάτων (απόρροια και της
μεγαλύτερης δυσκολίας στην παραγγελία ρούχων από απόσταση). Επίσης, μικρότερα είναι τα ποσοστά αύξησης των online αγορών
σε τρόφιμα και ποτά (καθώς τα αντίστοιχα τα φυσικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά). Επίσης μικρότερα είναι τα ποσοστά
αύξησης στην κατηγορία «έτοιμο φαγητό και καφέ» (όπου υπήρχαν και πριν από την πανδημία σημαντικές online παραγγελίες μέσα
από τις ειδικευμένες εφαρμογές. Από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας, καταγράφονται στους δείκτες ικανοποίησης
και αξιολόγησης της «ποικιλίας – ποιότητας» και της «ποιότητας εξυπηρέτησης» από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αν και το πλήθος
το πελατών, όπως και οι παραγγελίες, αυξήθηκαν εντυπωσιακά την περίοδο της πανδημίας, η ικανοποίηση και η αξιολόγησή τους
επιδεινώθηκαν σημαντικά. Η «κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών από την ποικιλία και την ποιότητα των ειδών» διατηρεί θετικό
ισοζύγιο αξιολόγησης: 46% υψηλή ικανοποίηση έναντι 14% χαμηλής. Η «ικανοποίηση από την ποιότητα εξυπηρέτησης» όμως (ίσως
κυρίως λόγω των προβλημάτων μεταφοράς και παράδοσης) καταγράφει σχεδόν ισοπαλία υψηλής και χαμηλής αξιολόγησης: 28% 25%. Όπως προκύπτει από την έρευνα, πλέον σχεδόν όλοι οι Έλληνες (89%) χρησιμοποιούν τακτικά το Ίντερνετ (από «κάποιες
φορές την εβδομάδα» έως «κάθε μέρα» - η συντριπτική πλειονότητα: 77%). Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι οι μισοί
συνταξιούχοι (και οι μισοί της ηλικιακής ομάδας «60 ετών και άνω») μπαίνουν στο Ίντερνετ κάθε μέρα (και πάνω από 7 στους 10,
μπαίνουν τακτικά). Όσον αφορά το πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες την περίοδο της πανδημίας, -και στις τρεις βασικές κατηγορίες που
μετρήθηκαν: αγορές-ψώνια, αποταμίευση, ασφάλειες- οι περισσότεροι μείωσαν τα χρήματα που ξοδεύουν σε σύγκριση με πριν από
την εμφάνιση του νέου κορωνοϊού. Μόνο το 11% αύξησε τα χρήματα που ξοδεύει για «αγορές και ψώνια» - ενώ το 31% τα κράτησε
σταθερά. Επίσης, μόνο το 21% αύξησε την «αποταμίευσή» του - ενώ το 31% την διατήρησε στα ίδια επίπεδα. Εξάλλου, μόλις το 6%
αύξησε τα χρήματα που διαθέτει για «ασφάλειες και ασφαλιστικά προγράμματα» - ενώ το 34% τα κράτησε σταθερά. Δείτε
περισσότερα στοιχεία για την έρευνα στο σύνδεσμο: https://www.eea.gr/arthra-eea/megali-erevna-tou-e-e-a-ke-tis-pulse-r-c-gia-tiskatanalotikes-sinithies-ton-politon-en-meso-tis-pandimias-ke-to-rolo-tou-ilektronikou-emporiou/ .

Διαδικτυακή Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης με
θέμα: «Οι εργασιακές σχέσεις την περίοδο της
πανδημίας και οι νέες αλλαγές του Ν. 4670/2020 στο
κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα»
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εργασίας της
ΓΣΕΕ σας προσκαλούν σε Διαδικτυακή Εκδήλωση
Νομικής Πληροφόρησης με θέμα: «Οι εργασιακές σχέσεις
την περίοδο της πανδημίας και οι νέες αλλαγές του Ν.
4670/2020 στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα». Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου
2021, και ώρα 17:00 - 19:00. Για την εγγραφή σας (είναι
υποχρεωτική) ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1O0bGhiLT
0y-WxGdW8lcFA . Δείτε εδώ το πρόγραμμα της
εκδήλωσης.

Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νιγηρία
Το Ελληνο-Νιγηριανό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του
ΕΒΕΑ και του ΣΕΒ, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα για
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νιγηρία, την Πέμπτη 21
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες για

εγγραφή στην εν λόγω ημερίδα και το πρόγραμμα
μπορείτε

να

δείτε

πατώντας

στο

σύνδεσμο:

https://adminportal.acci.gr/images/GNCCTWebinarFinalN
S_F1810909937.pdf .

Διαδραστικό Workshop Δημιουργικότητας και Βιώσιμης
Καινοτομίας στις ΜμΕ (online)
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Δημιουργία
βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τη χρήση
δημιουργικών μεθόδων και διαδικασιών» (“Create sustainable
Innovation in SMEs using creative methods and processes”) και
ακρωνύμιο “CreaInnovation”, διοργανώνει την Παρασκευή 22
Ιανουαρίου 2021 και ώρες 11:00 – 15:00 Διαδραστικό Workshop
Δημιουργικότητας και Βιώσιμης Καινοτομίας στις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.
Το έργο CreaInnovation υλοποιείται στο πλαίσιο του
Προγράμματος
Εδαφικής
Συνεργασίας
Interreg
MED,
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] - 85% και από εθνικούς
πόρους μέσω ΠΔΕ – 15% και έχει ως στόχο την αύξηση της
βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τη χρήση
δημιουργικών μεθόδων και διαδικασιών. Στη διαδικτυακή
εκδήλωση θα γίνει αρχικά μια σύντομη παρουσίαση του έργου
CreaInnovation, της μεθοδολογίας και των εργαλείων που
αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Εθνικών και Διακρατικών
«Εργαστηρίων
Δημιουργικότητας
και
Καινοτομίας»
(CreaInnovation Labs) που υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί
Διαδραστικό Workshop Δημιουργικής Καινοτομίας στις ΜμΕ:
Εργαλεία και Συνθήκες Ανάπτυξης Καινοτομίας με εισηγητή τον κ.
Μάριο Βάρβογλη (Creativity Innovation Expert). Η συμμετοχή στο
workshop είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί μέσω
τηλεδιάσκεψης λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς του COVID-19. Για να συμμετάσχουν στην ημερίδα οι
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα
συμμετοχής https://bit.ly/3spSwZD
μέχρι την Πέμπτη 21
Ιανουαρίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο στο email:
mio@certh.gr (κ. Μαρία Αποστολίδου, τοπικός εταίρος του έργου
CreaInnovation).

Το Υπ. Οικονομικών στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω του επιδόματος θέρμανσης, της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής 5, της μείωσης ενοικίων και της αναστολής πληρωμών αξιογράφων
Δελτίο Τύπου (11.01.2021): Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεχίζοντας με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα τη στήριξη
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού,
ανακοινώνει τα εξής:
1ον. Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5
Στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 196.700 αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Τονίζεται ότι το ποσό αυτό δεν συμψηφίζεται με την
ενίσχυση που ενδεχομένως έλαβαν οι δικαιούχοι από προηγούμενο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Ωστόσο, οι ενισχύσεις
από προηγούμενο κύκλο του χρηματοδοτικού σχήματος ενσωματώνονται στον αλγόριθμο, βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το
ύψος της ενίσχυσης από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. Όπως έχει ανακοινωθεί, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο.
Προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και την 30ή/6/2021. Ο εν εξελίξει κύκλος καλύπτει και νέες
επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν έως και τον Σεπτέμβριο του 2020. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) της ΑΑΔΕ λήγει την
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ώστε οι πληρωμές προς τους δικαιούχους να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
2ον. Μείωση ενοικίων
Υπογράφεται σήμερα η Υπουργική Απόφαση για την καταβολή από το Κράτος του 50% της απώλειας από τη μείωση του
μισθώματος μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς
των δικαιούχων για τον μήνα Νοέμβριο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί από την προσεχή Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021. Για τον
μήνα Δεκέμβριο, η καταβολή αναμένεται να γίνει από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.
3ον. Αναστολή πληρωμών αξιογράφων
Με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή, θα χορηγηθούν οι ακόλουθες διευκολύνσεις σχετικά με
την πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή): Για όσα αξιόγραφα εμφανιστούν από τις 2-1-2021
και μέχρι τη δημοσίευση της διάταξης, θα προβλεφθεί ότι δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών
από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση, για τα αξιόγραφα που θα έχουν
ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από τη δημοσίευση της διάταξης έως τις 28-2-2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν
κατά 75 ημέρες. Στην παραπάνω ρύθμιση εντάσσονται:
(α) επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν,
(β) επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορονοϊού, η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα
καθοριστούν και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, καθώς και
(γ) νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η-1-2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.
Για όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18-11-2020 έως 31-12-2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής
των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, θα προβλεφθεί η παράταση της αναστολής των εν λόγω προθεσμιών
κατά επιπλέον 45 ημέρες. Για τους κομιστές των αξιογράφων:
(α) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε θα
δικαιούνται παράταση μέχρι 31-5-2021 της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν την
περίοδο 1-1-2021 έως 31-1-2021, καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με
καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31η-1-2021 και την 28η-2-2021,
(β) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε, για τα
αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75
ημερών.
4ον. Επίδομα Θέρμανσης
Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επίδομα θέρμανσης, η οποία έληγε
σήμερα, έως την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021. Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει αποδεκτές περισσότερες από 642.800 αιτήσεις
για το επίδομα θέρμανσης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 650 ευρώ για
κάθε δικαιούχο. Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις οικισμών που οι κάτοικοί τους έχουν πρόβλημα με τον Ταχυδρομικό Κώδικα
στον σχετικό πίνακα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
της ΑΑΔΕ στο τηλ. 2131621000, ώστε να γίνεται άμεσα η σχετική διόρθωση, ή να στέλνουν e-mail στη διεύθυνση
mythermansi@aade.gr .

evenTIZ Live Story «Συναισθηματική νοημοσύνη στη νέα εποχή επιχειρηματικότητας»
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. σε συνεργασία με την skywalker.gr θα πραγματοποιήσουν το διαδικτυακό evenTIZ Live Story
«Συναισθηματική νοημοσύνη στη νέα εποχή επιχειρηματικότητας», όπου η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, ιδρύτρια της Life Clinic Group και
κορυφαία Business Coach, θα παρουσιάσει παραδείγματα και εφαρμογές για την καλλιέργεια αυτής της δεξιότητας. Η συγκεκριμένη
εκδήλωση αποτελεί μέρος της δράσης “evenTIZ Live Story” της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., και παράλληλα εντάσσεται
στη δέσμη πρωτοβουλιών vgainoumemprosta.skywalker.gr του skywalker.gr. Σκοπός της δράσης είναι να εμπνεύσει νέους και
επίδοξους επιχειρηματίες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο έτσι ώστε να αναπτύξουν την ήπια δεξιότητα (soft skill) της συναισθηματικής
νοημοσύνης που απαιτείται για την υποστήριξη του εγχειρήματός τους. Η διαδικτυακή ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20
Ιανουαρίου 2021 στις 17:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά προαπαιτείται εγγραφή μέσω της
παρακάτω φόρμας. Φόρμα Εγγραφής: https://tinyurl.com/evenTIZ-Mallerou. Η διάρκεια της ομιλίας είναι 15 λεπτά και στη συνέχεια το
εγγεγραμμένο κοινό θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήματα για 10 λεπτά (Q&A), στα οποία θα απαντήσει άμεσα η ομιλήτρια.
Ο διαθέσιμος αριθμός εγγεγραμμένων είναι περιορισμένος και πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας μέχρι τις 15:00 της ημέρας
διεξαγωγής του evenTIZ. Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μέσω της πλατφόρμας του Facebook τόσο
της
ΑΖΚ-Thessaloniki
Innovation
Zone
εδώ
όσο
και
της
skywalker.gr-Εργασία
(https://www.facebook.com/Skywalker.gr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=AZK_1301_____evenTIZ_Live_Story_____&utm
_medium=email) στην Ελλάδα καθώς θα υπάρχει απευθείας και ταυτόχρονη μετάδοση, χωρίς όμως τη δυνατότητα υποβολής
ερωτημάτων.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε
τις
ιστοσελίδες
https://www.thessinnozone.gr
και
https://vgainoumemprosta.skywalker.gr .

Πρόσκληση "Blue Economy Window"_Bιώσιμη
ανάπτυξη ΜΜΕ στη Γαλάζια Οικονομία
To Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεύθυνση
Στρατηγικού
Σχεδιασμού
Υπουργείο
Τουρισμού με έγγραφό του μας ενημερώνει: Η υπηρεσία
EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε μέσω
της πλατφόρμας «Blue Invest» ανοιχτή πρόσκληση με
τίτλο
«Blue
Economy
Window
2020»[1]file:///C:/Users/user/Desktop/Blue%20Economy
%20Window/Blue%20Economy%20SME%20Window%2
0call%202020.docx#_ftn1
για την υποστήριξη της
βιώσιμης ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα της Γαλάζιας
Οικονομίας, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Πρόκειται για μια νέα πρόσκληση για την υποστήριξη της
βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) της Γαλάζιας Οικονομίας και συνιστά ένα από τα
ενδιάμεσα στάδια για την επίτευξη των στόχων της
«Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Σύμφωνα με την
ανοιχτή πρόσκληση «Blue Economy Window», οι ΜΜΕ
που
έχουν
την
έδρα
τους
στην
ΕΕ
και
δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Οικονομία μπορούν να
υποβάλουν αίτηση ως μεμονωμένες οντότητες ή ως μέλη
κοινοπραξιών στο πρόγραμμα του οποίου ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2020, οι οργανισμοί
μπορούν να λάβουν συγχρηματοδότηση έως και 70% για
τα έργα τους, με τη μέση συνεισφορά της ΕΕ να
κυμαίνεται μεταξύ 700.000 και 2.500.000 ευρώ. Το
πρόγραμμα αποτελεί μέρος ενός νέου περιεκτικού
πακέτου υπηρεσιών που προσφέρεται από την
πλατφόρμα «Blue Invest» και υποστηρίζει την ετοιμότητα
των επενδύσεων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση
για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ΜΜΕ
και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις Γαλάζιας Οικονομίας. Η
πρόσκληση απευθύνεται σε ΜΜΕ και νεοφυείς
επιχειρήσεις, καθώς και σε εταιρείες συμβούλων
επιχειρήσεων,
οργανισμούς
υποστήριξης
της
επιχειρηματικότητας, ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς
του δημοσίου τομέα.
Στόχοι της πρόσκλησης είναι να:
·
Εισαγάγει νέα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες
και επιχειρηματικά μοντέλα στην αγορά της γαλάζιας
οικονομίας και να βοηθήσει στην προώθηση της
ετοιμότητάς τους για την αγορά
·
Αναπτύξει βιώσιμη και καινοτόμο γαλάζια
οικονομία στις θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης
·
Διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε
άλλα χρηματοδοτικά σχήματα για τη μελλοντική τους
δραστηριότητα.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει στις 16
Φεβρουαρίου 2021.
Χρήσιμες πληροφορίες για τους στόχους και τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα της πρόσκλησης «Blue
Economy Window», τις δραστηριότητες, τα κριτήρια
επιλογής καθώς και πρακτικές συμβουλές, μπορείτε να
βρείτε στις ακόλουθες παρουσιάσεις:
·
Introducing the Blue Economy Window Call for
proposals
https://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/1.pdf
·
All you need to know about: eligibility, award
criteria
and
evaluation
https://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/emff_info_day.pdf
Επιπλέον, απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με
την πρόσκληση δημοσιεύονται στη σελίδα: Frequently
Asked
Questions
(FAQ)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/faq;grantAnd
Tendertype=1;categories=;programme=EMFF;actions=;k
eyword=;period=null .

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες
Ψηφιακού Μετασχηματισμού - ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης,
ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα
επιμόρφωσης με τίτλο: «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού
Μετασχηματισμού». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τις Τεχνολογίες και
τις Υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό
τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Εργαζόμενοι σε
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη,
προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη,
επιμορφώνονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε να
ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες μέσα στον επαγγελματικό
χώρο, να διευκολυνθούν σημαντικά στην αξιοποίηση της ψηφιακής
τεχνολογίας και την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης, διοίκησης και
επικοινωνίας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές της
επιστήμης υπολογιστών, την ανάπτυξη λογισμικού, τα σύγχρονα
δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες διαδικτύου και
παγκόσμιου ιστού, το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό
μάρκετινγκ, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, καθώς και τις
κοινωνικές
επιπτώσεις
του
ψηφιακού
μετασχηματισμού.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο
κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα
Μηχανικών Πληροφοριακών κα Επικοινωνιακών Συστημάτων. Στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 400 ωρών, σε
χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την
εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική
παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εργασίες ανάπτυξης
στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους
καταξιωμένους επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε
βάθος κατανόηση του οικοσυστήματος των τεχνολογιών και
υπηρεσιών του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις πρακτικές
αξιοποίησής τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που
επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους
επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της
οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους. Ενδεικτικά το
πρόγραμμα απευθύνεται σε:
•
Στελέχη Επιχειρήσεων
•
Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
•
Εκπαιδευτικούς
•
Αξιωματικούς των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών,
της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής καθώς και του
Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος
Παροχές προγράμματος
•
Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις
power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)
•
Οδηγός μελέτης
•
Βεβαίωση συμμετοχής
•
Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 20 μονάδες
ECVET.
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 650,00 € ανά
εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις
δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του
προγράμματος.
Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:
•
Έκπτωση 20% σε άνεργους και πολύτεκνους,
•
Έκπτωση 20% σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
•
Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.
Έναρξη προγράμματος: 01 Φεβρουαρίου 2021
Λήξη προγράμματος:
07 Νοεμβρίου 2021.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον
εξής
σύνδεσμο:
https://elearn-aegean.gr/product/digitaltransformation-services-and-technologies/ . Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν
με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2273082255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς
και στο email: info-digitaltransformation@aegean.gr .

Διαδικτυακό
συνέδριο
‘Intercultural
Communication between China and Europe’,
21 Ιανουαρίου 2021
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το
Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου,
απέστειλε πρόσκληση
συμμετοχής για το διαδικτυακό συνέδριο
‘Intercultural Communication between China and
Europe’ , το οποίο θα διεξαχθεί στις 21
Ιανουαρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 11:00-14:00.
Το εν λόγω Συνέδριο διοργανώνεται από το
Κέντρο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κίνας, την Ένωση
Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών
Επιμελητηρίων (EUROCHAMBRES) και το
Κινεζο-Πορτογαλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. Στόχος του συνεδρίου είναι η
εξέταση των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της
Κίνας, τόσο σε θέματα επικοινωνίας, όσο και σε
επιχειρηματικά θέματα, καθώς και η κατανόηση
του
κινεζικού
τρόπου
σκέψης,
συμπεριλαμβανομένων των πολύ σημαντικών
εννοιών «save face» και «guanxi». Σημειώνεται
ότι η συμμετοχή είναι ελεύθερη και τυχόν
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
εγγραφούν
ηλεκτρονικά,
στον
υπερσύνδεσμο
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wo
o44ttAScOKCfImQGheVg
.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682765,
φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον
5ο
ετήσιο
Πανελλήνιο
Διαγωνισμό
Μεταφορών
Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
«Δημήτριος
Τσαμπούλας» έτους 2021
Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος Μεταφορών, προσκαλεί φοιτητές και
νέους αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων που
διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση
Σπουδών στις Μεταφορές, Ναυτιλία, Οικονομία
και Διοίκηση να συμμετάσχουν στον 5ο ετήσιο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το
Βραβείο
Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας»
με θέμα: “Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές City Logistics, Ελληνική πραγματικότητα προτάσεις υλοποίησης”. Ο Διαγωνισμός για το
Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος
Τσαμπούλας» διεξάγεται από το 2016 προς τιμή
του εκλιπόντα Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και στενού
συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ και των Ελληνικών
Επιμελητηρίων Δημητρίου Τσαμπούλα για το
πολυετές έργο και την προσφορά του στις
ελληνικές μεταφορές, σε πανελλήνια κλίμακα
μεταξύ φοιτητών/τριών και νέων αποφοίτων των
προαναφερόμενων ελληνικών Πανεπιστημίων. Η
επιλογή του θέματος γίνεται κατ’ έτος και το
Βραβείο στηρίζεται, πέραν του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., από
την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
(Κ.Ε.Ε.Ε.), τα Επιμελητήρια της χώρας, θεσμικούς
και επιχειρηματικούς Φορείς, καθώς και από το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και άλλα
ελληνικά Πανεπιστήμια. Περισσότερα για το
Διαγωνισμό και την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ:
www.eesym.gr .

Εναρκτήριο Συνέδριο LIFE-IP CEI-Greece "Εφαρμογή της Κυκλικής
Οικονομίας στην Ελλάδα", 21 Ιανουαρίου 2021
Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το
Πράσινο Ταμείο, διοργανώνει το εναρκτήριο συνέδριο του ευρωπαϊκού
έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας
στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 και
ώρα 10 π.μ. – 1.30 μ.μ., διαδικτυακά εν μέσω των περιορισμών που θέτει
η πανδημία. Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας και θα χαιρετίσουν
ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων,
Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου,
Ευστάθιος Σταθόπουλoς, ο θεματικός Συντονιστής για το Περιβάλλον της
NEEMO EEIG, Παύλος Δόικος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Αναστασία Αρφανάκου. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στην μετάβαση της χώρας μας
προς την κυκλική οικονομία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα
αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του έργου LIFE-IP CEI-Greece στην
εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής
για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας πρακτικές και αλλαγή
συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη
μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή
της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα. Η
θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση των δράσεων
επίδειξης του έργου LIFE-IP CEI-Greece σε εννέα δήμους και μία
περιφέρεια για την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης
των αποβλήτων, των δράσεων για την πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων τροφίμων και την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων του
τομέα αγροδιατροφής, καθώς και των δράσεων για τη δημιουργία
προτύπων δευτερογενών υλικών, ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανταλλαγής
τεχνογνωσίας και εθνικού παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία και
την ανάπτυξη οικονομικών και χρηματοδοτικών εργαλείων και την
οικοδόμηση δυναμικού. Στον κύκλο των εισηγήσεων περιλαμβάνονται
ομιλητές έργων και δράσεων σχετικών με την κυκλική οικονομία, καθώς
και η ομιλία της επικεφαλής νομικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων του
Εθνικού Ινστιτούτου της Γαλλίας για την Κυκλική Οικονομία, Marline
Weber. Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο εγγραφείτε εδώ, και για να
δείτε
το
πρόγραμμα
εδώ.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όσους εγγραφούν και
παρακολουθήσουν επιτυχώς το συνέδριο μέσω της πλατφόρμας του. Το
συνέδριο θα μεταδοθεί και από το κανάλι του έργου LIFE-IP CEI-Greece
στο youtube. Live streaming link: https://cutt.ly/AjcEAwj . Η ιστοσελίδα
του συνεδρίου είναι: https://circulargreece.gr/el/ . Περισσότερες
πληροφορίες:
E-mail: circulargreece@prv.ypeka.gr
Τηλ. 213 151 3081 .

20 Ιανουαρίου, η γιορτή της εξωστρέφειας
Σε μια εποχή που η εξωστρέφεια αποτελεί σημαντική διέξοδο για πολλές
ελληνικές επιχειρήσεις η ethosEVENTS και η Ένωση Διπλωματικών
Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του
Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το οικονομικό και
επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό
περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργανώνουν για ένατη χρονιά την εκδήλωση-θεσμό
“Greek Exports Forum & Awards!” Κορυφαία στελέχη από τον
διπλωματικό και εξαγωγικό χώρο θα μιλήσουν για την εξωστρέφεια της
ελληνικής οικονομίας και την επιχειρηματική καινοτομία. Η “γιορτή της
εξωστρέφειας” συνεχίζεται στις 21 Ιανουαρίου με κλειστές συναντήσεις
επαγγελματιών με εκπροσώπους των επιμελητηρίων μέσα σε ένα ειδικά
διαμορφωμένο ασφαλές περιβάλλον συζήτησης. Αυτή η πρωτοβουλία
αποτελεί μοναδική ευκαιρία ώστε επαγγελματίες του χώρου να
ενημερωθούν για τις εξαγωγικές αγορές, σημαντικό στόχο της Ελλάδας,
για την τοπική επιχειρηματικότητα και να λάβουν απαντήσεις σε όλα τα
τους
τα
ερωτήματα.
Δηλώστε
Συμμετοχή
στον
σύνδεσμο:
https://ethosevents.eu/dilosi-symmetochis/greek-exports-forum-ampawards-2020-dilosi-symmetochis/
.
Δείτε
περισσότερα
στο
https://ethosevents.eu/event/greek-exports-forum-amp-awards-2020/ .

WEBINAR - Νέοι κανόνες στη δόμηση αποθηκευτικών χώρων (Ν. 4759/ 2020) – Αυτοματοποίηση / Ψηλές Αποθήκες και
Επιχειρηματικά Εμπορευματικά Πάρκα, 19 Ιανουαρίου 2021
Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 (17.00 – 19.30) θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή ημερίδα με θέμα «Νέοι κανόνες στη δόμηση
αποθηκευτικών χώρων (Ν. 4759/ 2020) – Αυτοματοποίηση / Ψηλές Αποθήκες και Επιχειρηματικά Εμπορευματικά Πάρκα». Η
συμμετοχή είναι δωρεάν και οι εγγραφές γίνονται στον σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JQJTkeS_TPaYnmMXnVMe_A .
Αναβολή διεξαγωγής Διεθνούς Έκθεσης MAISON &
OBJET PARIS, α΄ εξαμήνου 2021
Όπως μας ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι
(Τηλέφωνο: +33 1 47 23 72 28, KIN.: +33 6 69 46 40 21,
ΦΑΞ: +33 1 40 70 19 04, Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocomparis@mfa.gr)
Με ανακοίνωσή τους (07.01.2021), οι
διοργανωτές της Διεθνούς Έκθεσης MAISON & OBJET
έκαναν γνωστή την απόφασή τους να αναβάλουν εκ νέου τη
διοργάνωση της χειμερινής έκδοσης της Έκθεσης που είχε
προγραμματιστεί για το διάστημα 26-30 Μαρτίου τ.έ., λόγω
των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τη συνέχιση της
πανδημίας που εξακολουθεί να επηρεάζει τη δυνατότητα
διοργάνωσης εκδηλώσεων. Η επόμενη διοργάνωση της
έκθεσης Maison & Objet Paris θα λάβει χώρα στο Εκθεσιακό
Κέντρο Paris Nord Villepinte από τις 9 έως τις 13
Σεπτεμβρίου 2021, σε συνέργεια με την Paris Design Week.
Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Maison & Objet Paris θα
συμπληρώσει το πρόγραμμά της με δύο επιπλέον τομείς, οι
οποίοι έχουν ενσωματωθεί στην έκθεση τα τελευταία έτη,
αλλά σήμερα εμφανίζονται να είναι πιο επίκαιροι από ποτέ: i)
‘Work!’: ένας τομέας αφιερωμένος σε νέες προτάσεις
προσαρμοσμένες στις αλλαγές που διέρχονται οι χώροι
εργασίας, που απαιτούν νέες διαλειτουργικές λύσεις
σχεδιασμού, και ii) ‘Projects’: σε μια εποχή που οι χώροι
διαβίωσης αλλάζουν και επαναπροσδιορίζονται συνεχώς, ο
τομέας αυτός απευθύνεται κυρίως στους σχεδιαστές και
διακοσμητές εσωτερικών χώρων, παρουσιάζοντας τις
καλύτερες τεχνικές και εξειδικευμένες λύσεις για την κάλυψη
κάθε ανάγκης είτε πρόκειται για ξενοδοχεία, εστιατόρια,
υπηρεσίες είτε για οικιστικά έργα. Όπως αναφέρει η σχετική
ανακοίνωση, η ψηφιακή πλατφόρμα MOM (Maison & Objet
and More), η οποία έχει εκκινήσει τη λειτουργία της από το
2020 με στόχο τη συμπληρωματικότητα μεταξύ φυσικής και
ψηφιακής ανταλλαγής, θα συνεχίσει να παρέχει εναλλακτικές
λύσεις για την παρουσίαση νέων επωνυμιών και προϊόντων,
την εύρεση νέων προμηθευτών και την προώθηση των
συνεργασιών. Αυτή η ψηφιακή λύση θα ενισχυθεί από το
πρώτο τρίμηνο του 2021, με τη διοργάνωση 8 θεματικών
“Ψηφιακών Ημερών” (“Digital Days”) (https://www.maisonobjet.com/en/paris/digital-days) που θα πραγματοποιηθούν
από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 19 Μαρτίου 2021, από
Τετάρτη έως Παρασκευή. Οι ψηφιακές αυτές ημέρες θα είναι
αφιερωμένες σε 8 θεματικές, με στόχο την παρουσίαση νέων
συλλογών, την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, την
εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων γύρω από τον κοινωνικό
μετασχηματισμό και τις νέες προσδοκίες των καταναλωτών,
τις επιλογές νέων προϊόντων από ειδικούς της αγοράς και
την περιήγηση σε μοναδικές και πρωτοποριακές ιδέες.
Υπενθυμίζουμε ότι, η Διεθνής Έκθεση Maison & Objet
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον χώρο του
design, του επίπλου, των ειδών σπιτιού και εσωτερικής
διακόσμησης διεθνώς και από τις μεγαλύτερες στη Γαλλία
και διοργανώνεται δύο φορές ετησίως, τον Ιανουάριο και τον
Σεπτέμβριο. Σύμφωνα δε, με στοιχεία των διοργανωτών,
κατά τη διοργάνωση του Ιανουαρίου 2020 συμμετείχαν άνω
των 2.700 εκθετών, το 50% των οποίων προερχόταν από το
εξωτερικό, ενώ η έκθεση φιλοξένησε πάνω από 81.000
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σημειώνεται ότι κατά την
τελευταία αυτή διοργάνωση που έλαβε χώρα πριν από την
πανδημία, η ελληνική συμμετοχή είχε ανέλθει σε 14
επιχειρήσεις.
(ΠΗΓΗ:
AGORA
Newsletter,
agora_help@mfa.gr , 11/1/2021).

Έκθεση Vietnam Elevators Expo, 2-4 Δεκεμβρίου 2021
Η έκθεση Vietnam Expo - Elevators Industry είναι μια τριήμερη
εκδήλωση που διοργανώνεται από τις 2 έως τις 4 Δεκεμβρίου
2021 στο Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) στην
πόλη Χο Τσι Μινχ, στο Βιετνάμ. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν
προϊόντα όπως πλατφόρμες ανελκυστήρων και διάδρομοι,
εγκαταστάσεις και ανταλλακτικά ανελκυστήρων με κλειδί,
υδραυλικά
συστήματα
&
εξαρτήματα,
ανελκυστήρες
νοσοκομείων, ανελκυστήρες σπιτιών και διαμερισμάτων, μικροί
ανελκυστήρες κλπ. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα
πραγματοποιηθούν σεμινάρια και συνέδριο καθώς και B2B
συναντήσεις (με τη βοήθεια διερμηνέα). Ο ιστότοπος είναι
http://elevatorexpo.com.vn . Επισημαίνει ότι σε περίπτωση που ο
εκθέτης δεν μπορεί να παρευρεθεί στο περίπτερο λόγω
κυβερνητικών περιορισμών, μπορεί να συμμετέχει στην έκθεση
ψηφιακά. Για κράτηση συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής στη
διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3wN4rNgMUZbHu
scDlHRoMVXuPjHLUTPr2TJogb5CNzvjMHQ/viewform
.
Πληροφορίες: Nguyen Minh Chau (Ms.), Διεύθυνση: No.9 Dinh
Le Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam, Τηλέφωνο/WhatsApp:
+84.83.2028396,
Skype:
minhchau2201
,
E-mail:
minhchauvinexad@gmail.com και minhchau@exdesign.com.vn
. Εναλλακτικά: Vu Linh Trang (Ms.), Τηλέφωνo /WhatsApp/Viber:
+31.6.47058332 .

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας
Το Επιμελητήριο Κορινθίας , στο πλαίσιο του έργου με
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» ,
έχει ξεκινήσει την συλλογή των αιτήσεων συμμετοχής στα 6
εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Το έργο αφορά στην επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση
1250 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, σε όλη τη χώρα, σε 4
εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία είναι:
•
Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
•
Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
•
Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
•
Πωλητής Λιανικής
•
Merchandisers
Η αναλυτική πρόσκληση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής, έχουν
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του
Επιμελητηρίου (https://bit.ly/3bzx8v5) και οι ενδιαφερόμενοι που
επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα μπορούν να
υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Με την συμμετοχή τους σε αυτά, οι
εργαζόμενοι θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη μεταξύ των
οποίων είναι η:
·
βελτίωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων
·
λήψη αναγνωρισμένων πιστοποιητικών από τη διεθνή και
ελληνική ιδιωτική αγορά
·
λήψη εκπαιδευτικού επιδόματος (5 ευρώ για κάθε ώρα
κατάρτισης) 400ευρώ. Επιπρόσθετα, επειδή είναι πολύ
σημαντική η προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων
υποψηφίων, θα θέλαμε να συμβάλετε στη διάχυση και στην
προβολή της πρόσκλησης και να στηρίξετε με όποιο τρόπο
μπορείτε το εγχείρημα αυτό.
Οποιοσδήποτε χρειαστεί επιπλέον διευκρινίσεις και πληροφορίες
για την συμμετοχή του στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και για
τον τρόπο υποβολής της αίτησης του, παρακαλώ, για την
παραπομπή του κα. Κλήμη, στο τηλέφωνα 2741024664 (935).

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)

ΒΕΛΓΙΟ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγγραφο με
τίτλο "Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο
- Δεκέμβριος 2020"
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocombrussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε έρευνα αγοράς
σχετικά με την αγορά οπωροκηπευτικών 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.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία –
Τεύχος Ιανουαρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ),
email: econom-sofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790,
fax: (+3592) 9505375 και την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενημερωτικά
σημειώματα και κλαδικές έρευνες που έχει εκπονήσει για την
αγορά της Γερμανίας κατά το τελευταίο δίμηνο. Πιο
συγκεκριμένα απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- Επεξεργασία Βιολογικών Αποβλήτων στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας
- Έρευνα αγοράς για τον κλάδο φρούτων στη Γερμανία Νοέμβριος 2020
- Γερμανική αγορά Ηλεκτροκίνησης
- Ο Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη
Γερμανία
- Ο Κλάδος της Φαρμακοβιομηχανίας στη Γερμανία
- Ο Κλάδος του Real Estate στη Γερμανία
- Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών - Υψηλά τα ποσοστά
εργασίας βραχυπρόθεσμης χρονικής διάρκειας στα Κρατίδια της
Γερμανίας
- Ο Κλάδος των εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics) στη
Γερμανία
- Πρώτες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις
δραστηριότητες του τραπεζικού κλάδου στη Γερμανία
- Πράσινη Τεχνολογία Μοχλός Βιώσιμης Ανάπτυξης στη
Γερμανία
- Ταμείο στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας
- Πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας της
Γερμανίας το 2021
- Οριακή Μείωση των απασχολούμενων με βραχυπρόθεσμη
εργασία
- Σταθεροποίηση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στα
Ανατολικά Κρατίδια της Γερμανίας
- Χειρότερη η κατάσταση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
- Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία – Εξωτερικό
Εμπόριο της Γερμανίας – Υποτονικός ο Δείκτης της βιομηχανιας
- Θέση σε ισχύ νέων μέτρων στον τομέα των εμπορευματικών
μεταφορών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (υπ΄αριθμ.
56/12.01.2021 έγγραφό )
- Κεντρική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία - Εξελίξεις σε
βασικούς τομείς της Γερμανικής Οικονομίας.
-Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Ελαφρά συρρίκνωση της
Γερμανικής Οικονομικής Παραγωγής για το τέλος 2020
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocomberlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2020. 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 .

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση
προσφορών για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη
λειτουργία, τη συντήρηση και τη μεταφορά του
τουριστικού λιμανιού Αυλώνα στο πλαίσιο συμφωνίας
παραχώρησης/ΣΔΙΤ
Διαβιβάσθηκε στο ΒΕΘ μέσω της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων το με αριθ. πρωτ. Φ. 2140/1/ΑΣ6/13
έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα που
μας γνωρίζουν ότι το αλβανικό Υπουργείο Υποδομών και
Ενέργειας ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισμό για
το
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και
τη μεταφορά του τουριστικού λιμανιού Αυλώνα, στο πλαίσιο
συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ.
Το εν λόγω λιμάνι με την ονομασία "Maria Vlora"
προβλέπεται να κατασκευασθεί εντός της περιοχής του
υφισταμένου λιμανιού της Αυλώνας. Η διάρκεια της
σύμβασης είναι 35 χρόνια, ενώ ο προϋπολογισμός
του
έργου αναμένεται να ανέλθει στα €22,7 εκατ., πλέον ΦΠΑ. Η
ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει επίσης τη δαπάνη για την
εποπτεία των κατασκευαστικών εργασιών, υποβάλλοντας
προς την αναθέτουσα Αρχή τρεις τουλάχιστον προτάσεις, εν
των οποίων θα επιλεγεί η μία.
Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και
ώρα 14:00.
Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της α/Υπηρεσίας Δημοσίων
Διαγωνισμών,
στον
σύνδεσμο:
http://www.app.gov.al/contract-notice/ καθώς και περαιτέρω
λεπτομέρειες με Reference Number (REF-83630-01-052021).
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω λιμάνι αποτελεί τμήμα του
ευρύτερου σχεδίου της ακτογραμμής Lungomare στην
Αυλώνα, ενώ πρόσφατα, η Αλβανική Κυβέρνηση
προώθησε, συγχρόνως, το έργο κατασκευής δημοσίου
πάρκου στην πεζοδρομημένη περιοχή από την Skela μέχρι
το Λιμάνι της Αυλώνας, το οποίο θα συνδέεται με τη νέα
Λεωφόρο Ismail Quemali και με την Lungomare.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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21/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΜΗ
ΧΗΜΙΚΑ
ΚΑΙ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ) ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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22/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΛ
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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22/01/2021 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2695360606
25/01/2021 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

13

03/02/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΣΤΕΓΑΣΗ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ
ΤΗΣ
Ε'
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2313317254 / 2313317446

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14

03/02/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΣΤΕΓΑΣΗ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2313317254 /
2313317446

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15

17/02/2021 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2132163574

ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

11

18/02/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 190
ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΕΙΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΤΗΛ.
2103483228

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

17

•
•

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

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.

