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Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ-Google
για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο νέο διαδικτυακό
«Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή» για 4.000 ανέργους. Η προθεσμία για την
υποβολή αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59.
Η νέα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Google Ελλάδας που, ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και την Απασχόληση, συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την
επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από την Google Ελλάδας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
περιλαμβάνει διαδικτυακή σύγχρονη κατάρτιση διάρκειας 35 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα δύο εβδομάδων, στις
βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να
δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο και να ξεκινήσουν μια νέα βιώσιμη νεοφυή επιχείρηση (start-up). Μέσα από αυτό το
διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτονται βασικές έννοιες του επιχειρείν, όπως η ταυτότητα της επιχείρησης, η διαχείριση της
αγοράς, η εδραίωση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κλπ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράμματος, κάθε ωφελούμενος θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης από την Google.
Από το πρόγραμμα κατάρτισης θα ωφεληθούν 4.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, εκ των οποίων 3.000 ηλικίας
έως 29 ετών και 1.000 άνεργοι ηλικίας από 30 έως 45 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις
αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι
αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου
www.gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-gia-te-demiourgia-neon-epikheireseonste-psephiake-epokhe
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία
Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και στη συνέχεια θα σταλεί στους
ωφελούμενους email από τον ΟΑΕΔ με οδηγίες, σχετικά με την εγγραφή και παρακολούθηση του προγράμματος. Τα διαδικτυακά
μαθήματα και συνολικά το πρόγραμμα θα λήξουν στις 24 Δεκεμβρίου 2021.
Την δράση θα ακολουθήσει νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, για την προώθηση νέων
ανέργων στην αυταπασχόληση μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, το οποίο σχεδιάζει να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ. Οι
ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε
πρόγραμμα επιχορήγησης νέων επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτήσει 4.000 επιχειρηματικά σχέδια με 14.800 ευρώ για 12 μήνες,
για τη δημιουργία νεοφυούς επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.
Σε δημόσια διαβούλευση οι επιλεξιμότητες των δανείων του «Ελλάδα 2.0»
Αναρτάται αύριο σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο των επιλεξιμοτήτων για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(ΤΑΑ), τα οποία στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν
από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε
κατηγορίες: α) ψηφιακός μετασχηματισμός, β) πράσινη μετάβαση, γ) εξωστρέφεια, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω
συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη. Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται
στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους. Η αξιολόγηση των
επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται από τα τραπεζικά
ιδρύματα. Για το κάθε επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόσκληση προς τις εμπορικές τράπεζες και η υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με την
EIB και ΕBRD. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 28.9.21 και στη συνέχεια μέχρι τις 30.9.21 θα ακολουθήσει σχετική
υπουργική απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη για τη θέσπισή τους. Ακολουθεί το
κείμενο της επιτελικής σύνοψης των επιλεξιμοτήτων. Δείτε εδώ το Κείμενο Διαβούλευσης - Επιτελική Σύνοψη - Αξιολόγηση
Επενδυτικών Σχεδίων Δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).
Διάθεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών του ΓΕΜΗ στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον e-ΕΦΚΑ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην
Τράπεζα της Ελλάδος και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.). Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 32252 ΕΞ 2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4368/Β/22-9-2021,
σκοπός της διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της διαρκούς ενημέρωσης του ανωτέρου Μητρώου και
της ενίσχυσης της ποιότητας των στοιχείων του. Αναλυτικά το ΦΕΚ B 4368/2021.

Σημαντική μείωση του χρόνου χορήγησης των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας
Ανακοίνωση της Διοίκησης του e- ΕΦΚΑ (22.09.2021) :Στο πλαίσιο της βελτίωσης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών
χορήγησης παροχών, τίθεται σε εφαρμογή νομοθετική ρύθμιση που μειώνει κατά το ήμισυ τον χρόνο χορήγησης των επιδομάτων
ασθενείας και μητρότητας προς τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η σημαντική αυτή μείωση στους χρόνους χορήγησης των
επιδομάτων κατέστη εφικτή καθώς:
Αναφορικά με το επίδομα μητρότητας, όλοι οι θεράποντες ιατροί του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι
πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. έχουν πλέον τη δυνατότητα να βεβαιώσουν την πιθανή
ημερομηνία τοκετού. Η σχετική πρόβλεψη υπήρξε και ένα πάγιο αίτημα των Ιατρικών Συλλόγων που τώρα ικανοποιείται.
Αναφορικά με το επίδομα ασθενείας, όλοι οι θεράποντες ιατροί τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι
επίσης πιστοποιημένοι στην Η.Δ.Ι.Κ.Α, έχουν τη δυνατότητα πλέον να χορηγήσουν βεβαιώσεις ανικανότητας προς εργασία λόγω
ασθένειας, των πρώτων δεκαπέντε ημερών (15) του έτους χωρίς να υφίσταται η αναγκαιότητα της παραπομπής των ασθενών στις
Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αποσυμφόρησή τους και την ταχύτερη ολοκλήρωση
των αιτημάτων για επιδόματα ασθενείας.
Με την εφαρμογή των παραπάνω, ο ασφαλισμένος παύει να ταλαιπωρείται καθώς αίρονται γραφειοκρατικά κωλύματα που
σχετίζονταν με την επικύρωση της γνωμάτευσης του ιδιώτη γιατρού από τις Υγειονομικές Επιτροπές. Πλέον παρέχεται η
δυνατότητα να λαμβάνει τις ιατρικές βεβαιώσεις και από θεράποντες ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, τις οποίες και προσκομίζει στον eΕΦΚΑ χωρίς να απαιτούνται στη συνέχεια πολύπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που αποστερούν πολύτιμο χρόνο από τη
χορήγηση των επιδομάτων του.
Επόμενος στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι η πλήρης ψηφιοποίηση μέσα στους επόμενους μήνες της διαδικασίας υποβολής αιτήματος για
επίδομα μητρότητας που θα μειώσει ακόμα περισσότερο τον χρόνο υλοποίησης των αιτημάτων.

12η η Ελλάδα στην Ε.Ε. στις κρατικές δαπάνες για Έρευνα &
Ανάπτυξη
Στο μέσον της ευρωπαϊκής κατάταξης, αλλά κάτω από τον μέσο όρο
της Ευρώπης, βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες
για Έρευνα & Ανάπτυξη (Research & Development-R&D).
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα με κρατικές δαπάνες €148 ανά άτομο για R&D
το 2020 κατατάσσεται στη 12η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη - μέλη,
όταν ο αντίστοιχος Κοινοτικός μέσος όρος είναι €225 ανά άτομο. Για το
2019, οι αντίστοιχες δαπάνες της Ελλάδας ήταν €120 ανά άτομο, το
2018 είχαν διαμορφωθεί σε €104, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, το 2017,
μόλις που έφθαναν τα €82. Τα στοιχεία δείχνουν συνεπώς μια σταθερή
αύξηση των κρατικών κονδυλίων, που διαθέτει η Ελλάδα κατά κεφαλήν
για τον κρίσιμο τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Αν και συνεχίζει να
υστερεί, η Ελλάδα κατάφερε τη δεκαετία 2010-2020 να έχει τη δεύτερη
μεγαλύτερη αύξηση των κρατικών κονδυλίων για Έρευνα & Ανάπτυξη
ανά άτομο στην Ε.Ε.: από €62 το 2010 σε €148 το 2020. Στην πρώτη
θέση αυτής της λίστας (σ.σ. με τις χώρες που έχουν αυξήσει τις κατά
κεφαλήν δαπάνες για R&D την τελευταία δεκαετία) βρίσκεται η Λετονία:
από €14 το 2010 σε €42 το 2020, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η
Εσθονία: από €77 το 2010 σε €141 το 2020. Πρωτιά για το
Λουξεμβούργο: Συνολικά, το 2020, τα κράτη - μέλη δαπάνησαν για
R&D, μέσω των κρατικών προϋπολογισμών, €100,786 δισ., ποσό που
ισοδυναμεί με το 0,8% του ΑΕΠ. Όσον αφορά τις δαπάνες ανά άτομο
(€225) αυτές ήταν το 2020 αυξημένες κατά 22% σε σχέση με το 2010,
όταν το αντίστοιχο νούμερο ήταν €184 ανά άτομο. Σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσιοποίησε η επίσημη ευρωπαϊκή στατιστική Αρχή,
τις υψηλότερες - ανά άτομο - δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη είχε το
2020 το κράτος του Λουξεμβούργου με €648 ανά άτομο. Όπως
προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, εξαιρετικές είναι και οι
επιδόσεις της Δανίας, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής
κατάταξης με δαπάνες €519 ανά άτομο για R&D, με τη Γερμανία να
ακολουθεί με €443. Οι ουραγοί: Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν
και τις χώρες με τις χαμηλότερες κατά κεφαλήν κρατικές δαπάνες για
Έρευνα και Ανάπτυξη μεταξύ των χωρών - μελών της Ε.Ε. Τις
χειρότερες θέσεις σε αυτό το πεδίο καταλαμβάνουν η Ρουμανία με
μόλις €15 κρατικών δαπανών ανά άτομο για R&D το 2020, η
Βουλγαρία με €21, η Ουγγαρία με €39 ανά άτομο και η Λετονία με €42.
Στο μεταξύ, αρνητικές επιδόσεις στην πορεία της τελευταίας δεκαετίας,
αναφορικά με τις δαπάνες που διαθέτουν κατά κεφαλήν για Έρευνα και
Ανάπτυξη, έχει η Πορτογαλία, όπου οι σχετικές πιστώσεις μειώθηκαν
από €92 το 2010 σε €71 το 2020. Ακολουθεί η Ισπανία, όπου οι
αντίστοιχες κρατικές δαπάνες περιορίστηκαν από €179 σε €144, η
Ρουμανία από €17 σε €15, η Γαλλία από €253 σε €235. Την ίδια λίστα
συμπληρώνουν η Ιρλανδία: από €181 που διέθετε ανά άτομο το 2010
οι πιστώσεις μειώθηκαν σε €175 το 2020 και Φινλανδία από €387 σε
€373. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter <newsletter@sepe.gr>,21.09.2021).

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων
Καινοτόμες Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα
Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021,
στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι
προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και
αποκλειομένων του διαδικτυακού προγράμματος
επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων «Καινοτόμες
Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα».
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά
σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα
κριτήρια. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι, που
αιτήθηκαν
συμμετοχή,
έχουν
δικαίωμα
να
υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από
σήμερα, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου ώρα 16:00, μέχρι
και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου ώρα 16:00. Η
ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με
τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης TaxisNet
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/eservices
Οι υποψήφιοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση
οφείλουν να αναφέρουν το λόγο της ένστασης και να
τεκμηριώσουν
τους
ισχυρισμούς
τους,
επισυνάπτοντας
με
ηλεκτρονική
σάρωση
δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους
όρους της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται
ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.
Το πρόγραμμα αφορά ανέργους απόφοιτους
γεωπονικής κατεύθυνσης ή νέους ανέργους, οι
οποίοι
είναι
γνώστες
πληροφορικής
και
αυτοματισμών και ενδιαφέρονται για την εφαρμογή
σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων στην εγχώρια
αγροτική παραγωγή και σχεδιάστηκε με σκοπό οι
ωφελούμενοι να λάβουν τη σχετική τεχνογνωσία,
ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν κάθε φορά τις
κατάλληλες μεθόδους και τεχνολογικές λύσεις για τη
βελτιστοποίηση του τρόπου καλλιέργειας, με
απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγής
ποσοτικά και ποιοτικά, τη μείωση του σχετικού
κόστους και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι αποκτηθείσες δεξιότητες θα αποτυπωθούν και
επίσημα με τη χορήγηση, σε όσους ολοκληρώσουν
το Πρόγραμμα, Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Νέα μετάθεση ημερομηνιών υποχρέωσης προσκόμισης φυτοϋγειονομικών και υγειονομικών πιστοποιητικών για την
εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Παράταση τελωνειακών διευκολύνσεων
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο μας ενημερώνει ότι το χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής κανόνων και ελέγχων για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης αναθεωρήθηκε
εκ νέου ως εξής:
Η υποχρέωση προσκόμισης υγειονομικού πιστοποιητικού για προϊόντα ζωικής προέλευσης και για ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα
μετατίθεται για την 1/7/2022 (αντί της 1/10/2021).
Η υποχρέωση προσκόμισης φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού για όλα τα ρυθμιζόμενα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης,
μετατίθεται για την 1/7/2022 (αντί της 1/1/2022).
Η υποχρέωση προαναγγελίας της εισαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης, ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων και τροφίμων μη
ζωικής προέλευσης υψηλού κινδύνου μετατίθεται για την 1/1/2022 (αντί της 1/10/2021).
Η υποχρέωση προαναγγελίας της εισαγωγής και πραγματοποίησης ελέγχων τεκμηρίωσης για όλα τα ρυθμιζόμενα φυτά και προϊόντα
φυτικής προέλευσης, παραμένει αμετάβλητη (1/1/2022).
Οι φυσικοί έλεγχοι στα προϊόντα υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται από την
1/7/2022 (αντί της 1/1/2022) στους Συνοριακούς Σταθμούς Επιθεώρησης.
Η Δήλωση ασφάλειας των εισαγωγών (Safety and Security Declaration) θα αρχίσει να απαιτείται από την 1/7/2022 (αντί της
1/1/2022).
Από την 1/1/2022 θα απαιτείται πλήρης διαδικασία τελωνειακής διασάφησης εισαγωγών (καμία αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο
χρονοδιάγραμμα). Στο μεταξύ, εξακολουθεί η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας εισαγωγής με αναβολή διασάφησης
(απλοποιημένη διασάφηση και υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εισαγωγής).
Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο. (ΠΗΓΗ: ΤAGORA Newsletter, 20.09.2021).

e-ΕΦΚΑ: Επανένταξη στις 120
δόσεις των πληγέντων από την
πανδημία
Ανακοίνωση της Διοίκησης του eΕΦΚΑ (21.09.2021): Οι οφειλέτες
που έχουν πληγεί λόγω της
πανδημίας COVID-19 και είχαν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης
τμηματικής
καταβολής
των
ασφαλιστικών τους οφειλών (120
δόσεις) και την οποία απώλεσαν
κατά την διάρκεια του χρονικού
διαστήματος από 1η Μαρτίου 2020
έως και 31η Ιουλίου 2021, μπορούν
να
επανενταχθούν
στο
ίδιο
καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις για την
υπολειπόμενη οφειλή και για τον
εναπομένοντα αριθμό δόσεων της
ρύθμισης. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να καταβληθούν μέχρι 30
Σεπτεμβρίου 2021 οι δόσεις μηνών
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021,
καθώς και τυχόν οφειλόμενα
βεβαιωμένα στο ΚΕΑΟ ποσά εκτός
ρύθμισης.

Πρόσκληση για την παρουσίαση
βιβλίου δημοσίων συμβάσεων30/09/2021
Στις 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00
θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση
του βιβλίου Δημοσίων Συμβάσεων
του Θεόδωρου Κ. Πανάγο και της
Βασιλικής Ν. Σπηλιοπούλου, στο
αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β. & Μ.
Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &
Μέρλιν 1, Αθήνα
Παρακαλείσθε
να
δηλώσετε
συμμετοχή εδώ
Δείτε την συνημμένη πρόσκληση
εδώ

Οι μικρομεσαίες εταιρείες θα δαπανήσουν $1,3 τρισ. για την τεχνολογία το 2021
Σε ρυθμούς ψηφιακού fast forward έχει θέσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανά τον
κόσμο, η πανδημική κρίση. Παρά την οικονομική αβεβαιότητα που προκάλεσε η
πανδημία του COVID-19, οι επενδυτικές δαπάνες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για
τεχνολογία το 2021 αυξάνονται και μάλιστα με ταχύτερους ρυθμούς έναντι του
παρελθόντος. Για το 2021, το ύψος των σχετικών δαπανών θα αυξηθεί κατά 8% και θα
υπερβεί το $1,3 τρισ., καθώς η ψηφιοποίηση έχει αποδειχθεί μονόδρομος, ειδικά για τις
μικρομεσαίες εταιρείες ανά τον κόσμο. Αντίστοιχα, σύμφωνα με σχετική μελέτη της
Analysys Mason, το 2020 οι ΜμΕ επένδυσαν κεφάλαια της τάξης του $1,2 τρισ. στο ΙΤ.
Οι δαπάνες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τεχνολογία θα συνεχίσουν να
κινούνται ανοδικά και το 2022, ξεπερνώντας το $1,4 τρισ., ενώ το momentum θα
παραμείνει ανοδικό και τα επόμενα χρόνια: για το 2023 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ανά τον κόσμο θα επενδύσουν στο ΙΤ περί το $1,5 τρισ., ποσό που θα αυξηθεί στο $1,6
τρισ. το 2024. Ο ρυθμός αύξησης των σχετικών επενδύσεων από το 2022, αναμένεται
να κινηθεί σε πιο χαμηλά ποσοστά, αντίστοιχα με αυτά της προ COVID 19 εποχής.
Ποσοστιαία οι σχετικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 6,6% μεταξύ 2021 και 2022, κατά
6,4% το 2023 και κατά 6,9% το 2024, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας
ερευνών Analysis Mason.
Έμφαση στο cloud
Το τρέχον έτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι μικρές επιχειρήσεις θα
συνεχίσουν να κατευθύνουν τις επενδύσεις τους στην κάλυψη βασικών
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών ΙΤ.
Οι δαπάνες για εφαρμογές cloud θα συνεχίσουν να αυξάνονται τόσο το 2021, όσο και το
2022, καθώς οι επιχειρήσεις μετακινούνται από λογισμικό onpremises σε εναλλακτικές
λύσεις cloud. Οι πρωτοβουλίες μετάβασης στο cloud, που τέθηκαν σε αναστολή το
2020, έχουν ήδη ξεκινήσει εν νέου εντός του τρέχοντος έτους και θα εξακολουθήσουν να
έχουν περίοπτη θέση στην επενδυτική ατζέντα των ΜμΕ και το 2022. Έτσι, οι σχετικές
δαπάνες για cloud αναμένεται να αυξηθούν κατά 18% φέτος και κατά 19% το 2022.
Στο μεταξύ, τα εργαλεία συνεργασίας (Collaboration tools) θα είναι το θεμέλιο της
ανάκαμψης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι’ αυτό αναμένεται αύξηση των
σχετικών επενδύσεων το 2021 κατά 15% και κατά 16% το 2022.
Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την
κυβερνοασφάλεια, καθώς η απομακρυσμένη εργασία συνεχίζει να αποτελεί τον
εργασιακό κανόνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι σχετικές δαπάνες θα τρέξουν με ρυθμό
ανάπτυξης 10% φέτος και 9% το 2022.
Οι επενδύσεις σε συσκευές και περιφερειακά θα αυξηθούν επίσης, αλλά σαφώς με πιο
ήπιους ρυθμούς, καθώς οι επιχειρήσεις ξεκινούν αναβαθμίσεις συσκευών, που τέθηκαν
σε αναστολή το 2020. Η ζήτηση θα μετατοπιστεί - σε μεγάλο βαθμό - σε φορητούς
υπολογιστές, καθώς η κινητικότητα γίνεται προτεραιότητα. Οι δαπάνες για τη
συγκεκριμένη κατηγορία θα διευρυνθούν κατά 6% το 2021 και κατά μόλις 2% το 2022.
(ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr,23.09.2021).

Πρόσκληση εκδήλωσης voltάρω της ΠΚΜ
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Τζιτζικώστας Απόστολος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Γιουτίκας
Κωνσταντίνος σας προσκαλούν στην πρωτότυπη, διαδραστική εκδήλωση, με τίτλο «Voltάρω» και κεντρικό θέμα την ηλεκτροκίνηση,
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 12:00 – 20:00, στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης (Άγαλμα Μ.
Αλεξάνδρου).
Site: https://voltaro-pkm.gr/

Έκθεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας – r2bKastoria
Η Έκθεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας – r2bKastoria αποτελεί συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Καστοριάς και του
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Έκθεση θα
πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Καστοριά (Αίθουσες Ξενοδοχείου LIMNEON RESORT & SPA) με την τήρηση όλων των
προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2021.
Η έκθεση r2bkastoria στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα και
περιλαμβάνει:
•
Παρουσίαση Προϊόντων καινοτόμων ιδεών
•
Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με προϊόντα που προέκυψαν από την συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς
φορείς
•
Παράλληλες Εκδηλώσεις/ Workshops σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
Στην Έκθεση r2bkastoria συμμετέχουν ως εκθέτες:
•Ερευνητικές ομάδες που παρουσιάζουν στον παραγωγικό τομέα και σε επενδυτές, ώριμα αποτελέσματα έρευνας που έχουν την
δυνατότητα να αξιοποιηθούν επενδυτικά.
•Παραγωγικοί φορείς αντίστοιχα, που παρουσιάζουν προκλήσεις και προβληματισμούς για να συζητηθούν με τους ερευνητές και να
διερευνηθούν δυνατότητες επιλύσεων.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα : www.r2bkastoria.gr για περισσότερες πληροφορίες.

H αλήθεια για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση(23.09.2021) : Σε
απάντηση ερωτημάτων που διατυπώνονται από ασφαλισμένους για το αν πρέπει να σπεύσουν να προλάβουν τα ευνοϊκά όρια
ηλικίας και να συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31/12/2021 γιατί διαφορετικά θα μπορούν να βγουν στη σύνταξη μόνο αφού συμπληρώσουν
το 67ο έτος της ηλικίας τους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποσαφηνίζει τα εξής:
Πρώτον, όποιος ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2021, μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε
χωρίς κανένα περιορισμό!
Δεύτερον, είναι αυθαίρετη και εσφαλμένη η άποψη ότι οι ασφαλισμένοι που θέλουν να βγουν στη σύνταξη θα πρέπει να το κάνουν
μέχρι τις 31/12/2021, καθώς από 1/1/2022 δήθεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Το Υπουργείο Εργασίας έχει διαβεβαιώσει κατά
καιρούς με κάθε τρόπο ότι τα όρια ηλικίας δεν αυξάνονται.
Επομένως και με βάση τα παραπάνω τονίζεται πως:
Όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τις 18/08/2015 μπορούν να υποβάλλουν ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ το
αίτημα συνταξιοδότησης τους ΚΑΙ μετά την 01/01/2022, χωρίς κανένα περιορισμό ή αύξηση ορίων συνταξιοδότησης.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου που μέχρι 31/12/2012 είχε 5.500 ημέρες ασφάλισης και ήταν 57 ετών, μπορεί να
συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε, αφού θεμελίωσε δικαίωμα πριν την 18/08/2015.
Όσοι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μεταξύ 19/8/2015 έως 31/12/2021 μπορούν να ασκήσουν και αυτοί
ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ το δικαίωμα τους, ΚΑΙ μετά την 1/1/2022 και συγκεκριμένα όταν συμπληρώσουν το νέο (μεταβατικό) όριο ηλικίας.
Παράδειγμα (κατοχύρωση μέχρι 31.12.2021, άσκηση μετά την 01.01.2022): Ασφαλισμένη μητέρα στο ΙΚΑ που κατά το έτος 2012
έχει συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης, έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί, και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το έτος 2019 à
δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 64 ετών και 5 μηνών. Το δικαίωμα το κατοχυρώνει το 2019 και το
θεμελιώνει το 2023. Το δικαίωμα ΔΕΝ χάνεται και μπορεί να ασκηθεί μετά το 2023.
Όσοι ασφαλισμένοι ΔΕΝ θεμελίωσαν ή κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν τις 31/12/2021 ΔΕΝ εμπίπτουν στα μεταβατικά
όρια ηλικίας και από 01/01/2022 συνταξιοδοτούνται με τους εξής βασικούς κανόνες:
Στο 67ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης
ή
Στο 62ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον σαράντα (40) έτη ασφάλισης ή δώδεκα χιλιάδες (12.000) ημέρες ασφάλισης,
ή
Στο 62ο έτος της ηλικίας και τις εκάστοτε ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για μειωμένη σύνταξη, όπου αυτή προβλέπεται,
Συνεχίζουν να ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων (στρατιωτικοί, βαρέα και ανθυγιεινά
κ.λπ.)
Παραδείγματα: (α) άνδρας στο ΙΚΑ που δεν συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες έως το 2012, (β) γυναίκα μητέρα ανηλίκου που δεν
συμπλήρωσε 5.500 ημέρες έως το 2012 ή δεν συμπλήρωσε το 60ο έτος της ηλικίας της μέχρι το 2021 για πλήρη σύνταξη ή το 55ο
έτος της ηλικίας της μέχρι το 2021 για μειωμένη σύνταξη και (γ) άνδρας δημόσιος υπάλληλος που έχει 35 έτη ασφάλισης, αλλά δεν
συμπληρώνει τα 58 έτη έως το 2021.
Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικές περιπτώσεις ασφαλισμένων όπου ΔΕΝ θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν τις
31/12/2021 ΟΥΤΕ εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας και τους καλύπτουν οι κανόνες συνταξιοδότησης που προαναφέρθηκαν
(67ο έτος με τουλάχιστον με 15 έτη ασφάλισης κ.ο.κ.).
Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δρομολογεί την παράταση- κατά ένα έτος- στη προθεσμία υποβολής
αίτησης αναγνώρισης πλασματικών ετών που έληγε στις 31/12/2021, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν τα μεταβατικά
όρια ηλικίας.
Συμπερασματικά, όσοι ασφαλισμένοι έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τις 31/12/2021 ΔΕΝ
συντρέχει κανένας λόγος να σπεύδουν να συνταξιοδοτηθούν στο τέλος του έτους, καθώς αυτό μπορούν να το πράξουν οποτεδήποτε
εκείνοι κρίνουν. Έτσι δεν θα στερηθούν και την αυξημένη ανταπόδοση που θα λάβουν για κάθε χρόνο που θα μένουν επιπλέον στην
εργασία τους.

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση – Agriculture, seed raising, saplings and dairy industry fair
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 05-09 Οκτωβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «Agriculture, seed raising, saplings and dairy industry fair» από την εταιρία “Tuyap bursa
fuarcilik A.S” και στην Τουρκία- BURSA – στο Bursa International Fair and Congress Center – με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους
τομείς: Τεχνολογίες θερμοκηπίου, Νερό και αρδευτικά συστήματα, Γεωργικά φάρμακα, Σπόρους προς σπορά, φυτεία και φυτοκομία,
Οικολογική γεωργία, Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, Αγρότες, Κτηνοτρόφοι, Αγροτικές επιχειρήσεις, Διανομείς εξοπλισμού
κτηνοτροφίας. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (04-07 Οκτωβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (04 - 07 Οκτωβρίου 2021) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει
να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://www.burtarim.com/en/ . Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων
στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις
27.09.2021
στο email thessaloniki@trade.gov.tr.

Διεξαγωγή θεματικών εργαστηρίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SKILLS4MSEs
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου SKILLS4MSEs από το ΚΕΠΑ, εκτός από τη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης
που έχει αναπτύξει και είναι άμεσα διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, η ομάδα έργου
SKILLS4MSEs έχει προγραμματίσει να υλοποιηθούν δύο δωρεάν θεματικά εργαστήρια – δια ζώσης – για το μήνα Σεπτέμβριο στη
Θεσσαλονίκη.
Α) Resilience Skills for Entrepreneurs
Πώς οι δεξιότητές σας και το δικό σας «γιατί» μπορούν να σας βοηθήσουν πρακτικά, να χτίσετε την ανθεκτικότητα που χρειάζεστε;
Λόγω της πανδημίας (COVID-19) αλλά και του σύγχρονου ασταθούς, αβέβαιου, πολύπλοκου και ασαφούς επιχειρηματικού
περιβάλλοντος (VUCA), τα απρόοπτα, τα εμπόδια, οι δύσκολες και απαιτητικές καταστάσεις αποτελούν καθημερινότητα για τον
επιχειρηματία. Οι κρίσεις καθιστούν τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ακόμη πιο ευάλωτες σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Αυτό που μπορεί να κάνει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ανθεκτικές και αυτό που χρειάζεται ο ίδιος ο επιχειρηματίας,
είναι η Ανθεκτικότητά (Resilience) του. Ανθεκτικότητα για να μπορέσει να πετύχει τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την
ανάπτυξη της επιχείρησής του και να μπορέσει να απολαμβάνει προσωπική ευημερία, παρά τις αντιξοότητες.
Σε ένα κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης, το θεματικό εργαστήριο σας βοηθά, ώστε να:
-Αναστοχαστείτε που έχετε φτάσει μέχρι σήμερα.
-Διερευνήσετε που θέλετε να πάτε.
- Ανακαλύψετε πώς τα παραπάνω συνδέονται με την ανθεκτικότητά σας (resilience).
- Κατανοήσετε ποιοι παράγοντες καθιστούν την ανθεκτικότητα εφικτή.
- Αποσαφηνίσετε πώς μπορεί η ανθεκτικότητα σας να βοηθήσει την επιχείρησή σας.
- Προσδιορίσετε ποιες είναι οι δεξιότητες ανθεκτικότητας (resilience skills) που χρειάζεστε για να πετύχετε αυτό που επιθυμείτε σε
επιχειρηματικό και προσωπικό επίπεδο.
Καταλήξετε στα δικά σας συμπεράσματα και δράσεις για το πώς να ενισχύσετε, στην πράξη, την ανθεκτικότητά σας, προς όφελος
των προσωπικών και των επιχειρηματικών σας επιδιώξεων.
Φιλοξενούμενη Ομιλήτρια: κα. Χρύσα Χερκελετζή, EMCC & AC Certified Business Coach, Χρύσα Χερκελετζή – Business
Coaching & Workshops
Ημερομηνία και Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 – 17:00 – 19:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρίας 12 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη
Β) Τεχνικές Άριστης Εξυπηρέτησης Πελατών
Σε μια εποχή υπερβολικής πληροφόρησης και έντονου ανταγωνισμού, οι περισσότερες εταιρείες και επιχειρηματίες, αναζητούν
νέες ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες για να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές. Ωστόσο όλες οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι κρίσιμο
σημείο διαφοροποίησης και πιστότητας – loyalty – των πελατών, αποτελεί η Άριστη Εξυπηρέτηση ή διαφορετικά η «απόκτηση
Εμπειρίας του Πελάτη» – Customer Experience – από την στιγμή που θα επικοινωνήσει, επιλέξει, συνεργαστεί με μια εταιρεία.
Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη είναι μια αδιάκοπη διαδραστική διαδικασία με στόχο την διακράτηση και την σύσταση του πελάτη στο
περιβάλλον του που αποτελεί και την καλύτερη διαφήμιση για κάθε εταιρεία.
Φιλοξενούμενος Ομιλητής: κ. Κωνσταντίνος Παπαχατζής, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΝΑΔΕΙΞΗ
Ημερομηνία και Ώρες Διεξαγωγής: Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 – 17:00 – 19:30. Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρίας 12 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη
Σημείωση:
Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την ισχύουσα ΚΥΑ, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής, καθώς και τηλεφωνική επιβεβαίωση 24 ώρες πριν την διεξαγωγή του θεματικού
εργαστηρίου.
Περισσότερες πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:email: kabouridoud@e-kepa.gr, Τηλ.: 2310 27 4033.

Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο επιδότησης
4.800 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και
άνω στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης,
Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής
Μακεδονίας

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση
Eco Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 2021,
17-18 Νοεμβρίου, Μάλμε- Σουηδία

Τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 λήγει η προθεσμία
για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τον Β’ κύκλο του
προγράμματος δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με
συνολικά 4.800 θέσεις για ανέργους 30 ετών και άνω στις
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν.
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η
διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της
μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για
την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους
απασχόλησης έχουν ως εξής:

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της
πολιτικής για την προβολή και προώθηση των προϊόντων
της περιοχής, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για να συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση – Eco Life
Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 2021, που θα
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού
κέντρου MälmoMässan στο Μάλμο της Σουηδίας στις 17 με
18 Νοεμβρίου 2021. Η Eco Life Scandinavia & Nordic
Organic Food Fair είναι η μοναδική, αποκλειστική και διπλή
Επαγγελματική Έκθεση για όλες τις χώρες της Σκανδιναβίας
(Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Ισλανδία), οι
οποίες και αποτελούν την Νο1 αγορά στην Ευρώπη στην
κατανάλωση βιολογικών και φυσικών προϊόντων. Επίσης,
είναι η μόνη B2B έκθεση για τις χώρες της Σκανδιναβίας
όπου οι εκθέτες μπορούν να συναντηθούν με δυνητικούς
αγοραστές, χονδρεμπόρους και διανομείς και διοργανώνεται
κάθε χρόνο στον εκθεσιακό χώρο Malmö Mässan στο
Μάλμο της Σουηδίας. Eco Life Scandinavia είναι το νέο
όνομα της γνωστής διεθνούς έκθεσης Natural Products
Scandinavia η οποία από φέτος θα περιλαμβάνει τις εξής
κατηγορίες προϊόντων:
•Free From & Vegan - Θρεπτικά και υγιεινά τρόφιμα και
ποτά (μη-αλκοολούχα)
•Natural Health - Συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες,
μπάρες, φυτικά παραφάρμακα, κλπ
•Natural Beauty & Spa Show – Προϊόντα ομορφιάς,
περιποίησης και καλλυντικά
•Natural Living - Βιώσιμα προϊόντα διαβίωσης, οικολογικά
προϊόντα, ρούχα και υφάσματα κλπ
Αντίστοιχα η Nordic Organic Food Fair αφορά μόνο
πιστοποιημένα βιολογικά τρόφιμα και ποτά και από φέτος θα
περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες προϊόντων: Organic Food
Products – ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα, Φρέσκα Φρούτα &
Λαχανικά, Dressings, Σάλτσες,
Dips, Μπαχαρικά, Καρυκεύματα, Βότανα, Γαλακτοκομικά &
Τυροκομικά προϊόντα, Ζυμαρικά, Δημητριακά, Όσπρια Μέλι,
Μαρμελάδες,
Ζαχαρώδη,
Ξηροί καρποί,
Καφέδες,
Ροφήματα, Νερά, Χυμοί, Αναψυκτικά, Ελαιόλαδο, Ελιές &
Προϊόντα ελιάς
Η αγορά των βιολογικών προϊόντων των Σκανδιναβικών
χωρών είναι η Νο.1 σε όλη την Ευρώπη.
Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειάς μας για τρίτη φορά
στην εν λόγω έκθεση είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα
και η ανάδειξη των αγροτικών ( βιολογικών και μη )
ποιοτικών προϊόντων της στην αγορά της Σκανδιναβίας και η
ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον αγροδιατροφικό τομέα.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει εξασφαλίσει για τις
επιχειρήσεις της την ενοικίαση προνομιακού χώρου 30 τ.μ.
στο εκθεσιακό κέντρο MälmoMässan.

•
•
•
•

473 € για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
568 € για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
615 € για τους μακροχρόνια ανέργους
710 € για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης,
ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους
μεγαλύτερων ηλικιών των οποίων η συνεχόμενη ανεργία
δυσχεραίνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα
44.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης μετά
το
τέλος
του
προγράμματος
και
προβλέπονται
απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης και
αποπληρωμής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα
δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Ανάπτυξης &
Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές
επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata

πληροφορίες,

Ανακοίνωση για την Έκθεση 8η Athens International
Tourism & Culture Expo
Η 8η Athens International Tourism & Culture Expo, η κορυφαία
Έκθεση της Αθήνας για τον εισερχόμενο τουρισμό,
διοργανώνεται 25-27 Νοεμβρίου στο Ζάππειο με φυσικά
περίπτερα αλλά και με virtual stands.
Στην Έκθεση συμμετέχουν 150 περίπου κορυφαίοι Hosted
Buyers (Tour Operators, Travel Agencies, εταιρείες MICE και
Associations) από 40 χώρες για να πραγματοποιήσουν Β2Β
meetings με τους Εκθέτες.
Η Έκθεση φέτος εκτός από τα Φυσικά περίπτερα (Offline)
διαθέτει και Online Stands δίνοντας στους Εκθέτες μια
μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εμπορικές επαφές με
επαγγελματίες του εξωτερικού , αλλά και της Ελλάδας, που
λόγω πανδημίας δεν θα μπορέσουν να επισκεφθούν την
Έκθεση.
Κλείστε εδώ το περίπτερο σας στην 8η Athens International
Tourism & Culture Expo 2021 συμμετέχοντας ενεργά στις
εξελίξεις του εισερχόμενου τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να
συμμετέχουν για να προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσα
από το ενιαία διαμορφωμένο περίπτερο της Περιφέρειας (σε
ξεχωριστό stand περίπου 4 τ.μ. ανά επιχείρηση)
παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα email: g . karali @pkm.gov.gr ή dao @pkm.gov.gr το
συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Τρίτη 28
Σεπτεμβρίου 2021.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την
πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις
εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής
Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα.
Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα. Τσιαμπαλή Χαρίκλεια,
κα. Μαρία Ελευθεριάδου 2313330052 και 2313330395 κ.
Γεώργιος Γκανάτσιος.

Παράταση αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή για περισσότερες από 330 θέσεις φιλοξενίας βρεφών-νηπίων στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Μέχρι την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59, θα μπορούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονικές αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες για περισσότερες από 330 συμπληρωματικές θέσεις
φιλοξενίας βρεφών-νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-2022. Συγκεκριμένα, οι
συμπληρωματικές εγγραφές αφορούν θέσεις στους εξής ΒΝΣ ΟΑΕΔ:
Αγρινίου (18 θέσεις)
Άνω Λιοσίων (15 θέσεις)
Άρτας (10 θέσεις)
Δράμας (15 θέσεις)
Ηγουμενίτσας (15 θέσεις)
Ιωαννίνων (15 θέσεις)
Καβάλας (50 θέσεις)
Καλαμάτας (15 θέσεις)
Καρδίτσας (50 θέσεις)
Καρπενησίου (15 θέσεις)
Κομοτηνής (15 θέσεις)
Λάρισας (15 θέσεις)
Πατρών (15 θέσεις)
Περιστερίου (20 θέσεις)
Πυλαίας Θεσσαλονίκης (20 θέσεις)
Σερρών (8 θέσεις)
Τρικάλων (20 θέσεις)
Οι ΒΝΣ ΟΑΕΔ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και
απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 8 μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2021) έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια
επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα στα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων,
ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κ.λπ.). Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος
2020: Είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή συγκεντρώνουν τουλάχιστον
50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-sebrephonepiako-stathmo-tou-organismou-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό
σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού
https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed

Άνοιξε το myBusinessSupport για επανένταξη των πληγέντων στις ρυθμίσεις 100 & 120 δόσεων
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 20.09.2021: Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων (νόμοι 4321/2015 και
4611/2019 αντίστοιχα) έχουν, από σήμερα και έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι φορολογούμενοι, που επλήγησαν από την πανδημία του
COVID-19 και τέθηκαν εκτός αυτών των ρυθμίσεων από 01/03/2020 έως και 31/07/2021. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
άνοιξε τη σχετική εφαρμογή, μέσω του myBusinessSupport. Σημειώνεται ότι, για την επανένταξή τους, απαιτείται η καταβολή, έως
τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, της δόσης του Αυγούστου.

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση – MINEX 2021
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 13-16 Οκτωβρίου 2021 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «ΜΙΝΕΧ 2021 (Έκθεση μεταλλευμάτων, μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων
μεταλλευμάτων)» από την Ένωση Εξαγωγέων (ΒΑΙΒ) στην Izmir - με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: τομείς μεταλλευμάτων,
κατασκευή σήραγγας, μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων επεξεργασίας μεταλλευμάτων. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει
ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (12-15 Οκτωβρίου 2021και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (12-15 Οκτωβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής
ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (12-15 Οκτωβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε
περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να
καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα MINEX İZMİR
(izfas.com.tr) . Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 04.10.2021 στο e-mail atina@ticaret.gov.tr

14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών, ASIA FRUIT LOGISTICA, Χονγκ Κονγκ, 07. – 09.09.2022,
ASIAFRUIT CONGRESS, Χονγκ Κονγκ, 06.09.2022
Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο! Διαδικτυακά θα πραγματοποιηθεί το
ASIAFRUIT CONGRESS για το έτος 2021, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου!, δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική αγορά τροφίμων
ανοίγει το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, που διοργανώνεται για τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα. Η ASIA FRUIT
LOGISTICA 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center, του Χονγκ Κονγκ, θα ανοίξει τις
πύλες της από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου του 2022, ενώ το ASIAFRUIT CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια τοποθεσία, μια
ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, στις 6 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι η έκθεση ήταν αρχικώς
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2021, ωστόσο οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί των διεθνών πτήσεων και κατ’ επέκταση η
εξασφάλιση μιας επιτυχημένης διοργάνωσης για εκθέτες και επισκέπτες, οδήγησε τους διοργανωτές στην απόφαση να
επαναπρογραμματίσουν την ASIA FRUIT LOGISTICA για τον Σεπτέμβριο του 2022. Ωστόσο για το έτος 2021 το επιτυχημένο
συνέδριο, ASIAFRUIT CONGRESS, που συνοδεύει την έκθεση, θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Fruitnet στις 28
και 29 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ προγραμματίζεται και η διοργάνωση ενός networking event στο Χονγκ Κονγκ για την αντίστροφη
μέτρηση της ASIA FRUIT LOGISTICA τον Σεπτέμβριο του 2022. Η Ελλάδα στην τελευταία διοργάνωση της έκθεσης, με φυσική
παρουσία, συμμετείχε με 6 δυναμικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου έλαβαν μέρος οι εξής 5 εταιρίες: Anatoli SA, Chatzidakis SA, Kolios Company SA, Mitrosilis SΑ και Protofanousi
Fruits. Ενώ η εταιρία ZEUS KIWI έλαβε μέρος ως ανεξάρτητος εκθέτης. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εξασφάλισε τη
στρατηγική υποστήριξη της Enterprise Greece Invest & Trade για τη συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών στην έκθεση ASIA FRUIT
LOGISTICA 2019, που δεν συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα, επιδοτώντας το 50% του ενοικίου του χώρου τους για σταντ
επιφάνειας μέχρι 12 τ.μ. Η Εnterprise Greece Invest & Trade και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση
στην προβολή των ελληνικών φρούτων και φρέσκων λαχανικών στην ασιατική αγορά, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθειά
τους. Το 2019, παρόλες τις πολιτικές αναταράξεις του Χονγκ Κονγκ, η έκθεση φιλοξένησε 810 εκθέτες από 40 χώρες και
καλωσόρισε πάνω από 12.000 εμπορικούς επισκέπτες, ενώ το ASIAFRUIT CONGRESS παρακολούθησαν υψηλόβαθμα
στελέχη της βιομηχανίας του κλάδου. Στο πλαίσιο της έκθεσης λαμβάνουν χώρα τα ASIA FRUIT AWARDS για τη βράβευση των
καλύτερων εταιριών σε θέματα μάρκετινγκ, εισαγωγής, παραγωγής και πώλησης. Για τέταρτη φορά διοργανώθηκε και το
συνέδριο COOL LOGISTICS ASIA, το οποίο δίνει βαρύτητα σε θέματα, όπως η μεταφορά ευπαθών προϊόντων και η διαχείριση
της ελεγχόμενης θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, θέματα όπως information technology, communication
technology, the Internet-of-Things, Big Data, ρομποτική και νέες τεχνολογίες για τον κλάδο των φρούτων και των λαχανικών
παρουσιάζονται στο SMART HORTICULTURE ASIA. Ενώ, στο ASIAFRUIT BUSINESS FORUM, παρουσιάστηκαν όλα τα
πλεονεκτήματα, που έχει η αυτοματοποιημένη συσκευασία έως την αναπτυσσόμενη δύναμη του marketing, προσφέροντας μια
συναρπαστική εμπειρία στο κοινό της. Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2022,
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 6945
234747, τα παρακάτω στοιχεία:

Εταιρία:_____________________________________________________Υπεύθυνος:_____________________________________
Διεύθυνση:__________________________________________________
ΤK:____________________________________________
Τηλέφωνο:__________________________________________________ Fax:___________________________________________
E-Mail: _____________________________________________________ Υπογραφή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ASIA FRUIT LOGISTICA 2022 και τη διοργάνωση του Ελληνικού Ομαδικού
Περιπτέρου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο
της Έκθεσης ASIA FRUIT LOGISTICA στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 32 77 33
και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. Για online αγορά καρτών εισόδου με μειωμένη τιμή προπώλησης επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: www.asiafruitlogistica.com/tickets .

Πίνακες αποτελεσμάτων για το νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι πίνακες με τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης
νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Συνολικά, υποβλήθηκαν 3.844 αιτήσεις και
εγκρίθηκαν 2.336 αιτήσεις (61%), ενώ το 70% των δικαιούχων είναι άνεργες γυναίκες. Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τυχόν
δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis . Ο
στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων
επιχειρήσεων. Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 € και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:
1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης
3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης
Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020». Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr. Δείτε εδώ το δελτίο τύπου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπορείτε να δείτε με την
είσοδό σας στο ΠΣΚΕ.

Girls' Day το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για τα πράσινα & ψηφιακά επαγγέλματα
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Συνέδριο και βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Girls’ Day – Γνωρίστε πράσινα & ψηφιακά επαγγέλματα και
καριέρες από κοντά», με σκοπό τον επαγγελματικό προσανατολισμό νέων γυναικών και μαθητριών στον τομέα των πράσινων
τεχνολογιών, διοργανώνουν ο ΟΑΕΔ και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 με
20:00, στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, την ICON Group, την STEM Education και πολλούς ακόμη
φορείς από την Ελλάδα και τη Γερμανία και πραγματοποιείται στοπλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) της Γερμανίας έργου συνεργασίας GRÆDUCATION www.graeducation.org
Το Girls’ Day της Θεσσαλονίκης αποτελείται από δυο μέρη. Το πρώτο θα περιλαμβάνει συνέδριο με ομιλητές από την Ελλάδα
και την Γερμανία , ενώ το δεύτερο θα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια που θα δίνουν τη δυνατότητα σε κορίτσια από 9 έως
16 ετών να γνωρίσουν την έννοια του «πράσινου» επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, στο συνέδριο θα χαιρετίσουν ο κ. Γεώργιος Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κ.Sibylla Bendig, Γενική Πρόξενος της
Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής του ΟΑΕΔ. Στη συνέχεια, θεσμικοί ομιλητές θα
παρουσιάσουν και θα συζητήσουν σε πάνελ τα εξής θέματα:«Η πράσινη ανάπτυξη χρειάζεται νέα τεχνικά ταλέντα: Η
εκπαίδευση STEM και ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία ως κλειδί για την ενίσχυση των πράσινων και ψηφιακών
επαγγελμάτων» και «Ελληνογερμανικός διάλογος: Οι πράσινες δεξιότητες ως μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης»
αντίστοιχα.
Τα Βιωματικά Σεμινάρια θα λάβουν χώρα παράλληλα με το Συνέδριο και οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να
πειραματιστούν με τις πράσινες τεχνολογίες, να ενημερωθούν σχετικά με τα νέα επαγγελματικά προφίλ και τις ευκαιρίες που
προσφέρει η αγορά εργασίας, να γνωρίσουν από κοντά επιχειρήσεις και τα στελέχη τους και να ενημερωθούν για τα τεχνικά και
κυρίως τα «πράσινα» επαγγέλματα.
Η θεματολογία των εργαστηρίων είναι η ακόλουθη:
1) Ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο (Ηλικίες 13-16)
2) Ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο (Ηλικίες 13-16)
3) Η ενέργεια ως φαινόμενο – Αέρας και Υδροηλεκτρική ενέργεια (Ηλικίες 9-12)
4) Η ενέργεια ως φαινόμενο – Ρεύμα από τον ήλιο (Ηλικίες 9-12)
5) Μαθαίνω να γράφω κώδικα - Οι πρώτοι μου Αυτοματισμοί (Ηλικίες 9-12)
6) Προχωρημένα βήματα στον Προγραμματισμό (Ηλικίες 13-16)
7) Εικονική Πραγματικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση (Ηλικίες 13-16)
8) Πράσινη επιχειρηματικότητα για νέους - GreenTecLab (Ηλικίες 13-16)
Η εκδήλωση θα κλείσει με κλήρωση μικρών δώρων για την προστασία του κλίματος για τους μαθητές.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/plirofories-ekdilosis/gilrs-day-gnoriste-prasina-psifiaka-epaggelmata-kai-karieres-apokonta

Ζητήσεις-Προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών
Το ΕΒΕΑ με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ μας ενημερώνει αναφορικά με τις προσφορές και ζητήσεις προϊόντων και
υπηρεσιών με στόχο προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Δείτε το αρχείο Ζητήσεων - Προσφορών
προϊόντων και υπηρεσιών εδώ.

Πρόσκληση σε ημερίδα για την παρουσίαση του Παρατηρητήριου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
της Αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης
Το «Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης» θα παρουσιαστεί σε ημερίδα που
πραγματοποιηθεί στο Porto Palace Hotel, 26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021.
Για την διασφάλιση της υγείας όλων των συμμετεχόντων, η ημερίδα θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή, με φυσική παρουσία και
παράλληλη τηλεδιάσκεψη, τηρώντας όλες τις, κατά το νόμο, ισχύουσες διατάξεις περί των μέτρων κατά του CoViD-19.
Για την είσοδό σας στην αίθουσα διεξαγωγής της ημερίδας απαιτείται η επίδειξη, κατά την εγγραφή σας στη γραμματεία υποδοχής,
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης από CoVid-19τελευταίου εξαμήνου.Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη
ακόλουθη φόρμα προεγγραφής:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3yPKtET9oDrXfBHHBDX2Z6DXPHsYv9udClY0X_wX-ygQTmg/viewform
Webinar 27.09.2021 "Έναρξη λειτουργίας myDATA: Θέματα άμεσης προετοιμασίας & πρακτικά παραδείγματα”
Την Δευτέρα, 27/09/2021, και ώρες 17:00 - 20:00 θα διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Έναρξη λειτουργίας myDATA:
Θέματα άμεσης προετοιμασίας & πρακτικά παραδείγματα».
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
1) Εγγραφή της επιχείρησης στην myDATA - Αναλυτικά τα βήματα
2) Διασύνδεση ΦΗΜ και Α.Α.Δ.Ε. - Τρόπος και χρόνος
3) ΦΠΑ στις λιανικές πωλήσεις εξωτερικού & myDATA - Ποια σημεία χρήζουν προσοχής
4) Οι υποχρεώσεις των Λ/Φ στην πλατφόρμα myDATA
5) Πραγματικά παραδείγματα Εφαρμογής διαβίβασης εσόδων:
-στην Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.
-σε πρόγραμμα λογισμικού
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση σε Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων- 26/9/2021

Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία του, η 360U Better Skills-Better Business και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου σας προσκαλούν σε εκδήλωση που θα γίνει με την ευκαιρία της απονομής των πιστοποιητικών σπουδών στους αποφοίτους
της 1ης Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και στους
αποφοίτους της 1ης Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ. Κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης, θα ανακοινωθούν τα ΝΕΑ εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που θα διοργανώσει η
Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου Κορινθίας για την νέα χρονιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021
και ώρα 18:30, στο θεατράκι της Αγίας Άννας, στην Κόρινθο
.
*Μετά
το
πέρας
της
εκδήλωσης,
θα
ακολουθήσει
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με
cocktails
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finger
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Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας όπως ορίζονται από τις επικείμενες διατάξεις
.

ΚΤΙΡΙΟ| Invitation | Σύγχρονες λύσεις και νέα υλικά 4
Την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:30 μ.μ. - 8:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το 4o τεχνικό webinar με θέμα «Σύγχρονες
λύσεις και νέα υλικά».
Ειδικοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι επαγγελματίες και εκπρόσωποι εταιρειών του χώρου θα παρουσιάσουν σύγχρονες λύσεις σε
προβλήματα των κατασκευών με νέα υλικά και νέους τρόπους εφαρμογής.
Θέματα Ομιλιών:
•Απολύμανση χώρων με φωτισμό - Τεχνολογία Integralis | ARTEMIDE
Edward Daniel Frampton, Lighting Designer B.Eng, M.Sc / Sales & Marketing Manager
•Λύσεις στα κοινά προβλήματα υγρών μεμβρανών στεγανοποίησης
με καινοτόμα επαλειφόμενα συστήματα ελαστικής πολυουρίας | NEOTEX
Λάμπρος Ντούμος, Τεχνικός Διευθυντής
•Αντλίες θερμότητας στα σύγχρονα κτίρια | DAIKIN
Θανάσης Καλομοίρης, Υπεύθυνος Daikin Altherma
•Ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης - Κατασκευή & κρίσιμα σημεία | ISOMAT
Γρηγόρης Αντωνιάδης, Πολιτικός Μηχανικός
•Νέες τεχνολογίες στους πολυστρωματικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες | ΚΟΥΒΙΔΗΣ
Βαλεντίνη Αντωνιάδου, Project Manager
* Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης
*Είσοδος ελεύθερη, πατήστε εδώ για δήλωση συμμετοχής

Business Forum & B2B meetings Ελλάδας – Λιθουανίας- 4/10/2021
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΒΕΑ, o ΣΕΒ και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
Enterprise Greece, θα πραγματοποιήσουν την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00, Business Forum & B2B meetings
Ελλάδας – Λιθουανίας στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος). Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την
Πρεσβεία της Λιθουανίας στην Αθήνα και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Βίλνιους. Στόχος της εκδήλωσης είναι η
ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της Λιθουανίας, ενώ στη
συνέχεια θα πραγματοποιηθούν B2B meetings μεταξύ των Ελλήνων και Λιθουανών επιχειρηματιών. Οι 10 επιχειρήσεις από την
Λιθουανία που θα συμμετάσχουν στα B2B meetings δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής κλάδους: ενέργεια, τρόφιμα, χημικά
αυτοκινήτων, IT κ.ά.
Για την αναλυτική λίστα των εν λόγω επιχειρήσεων πατήστε εδώ.
Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Business Forum, όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το Δελτίο
Συμμετοχής

πατώντας

εδώ

έως

την

Δευτέρα
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2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (Τ. 210 3382 342, 252) , την Enterprise Greece (Τ.
2103355761, -736) και τον ΣΕΒ (Τ. 211 500 6121).

1ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «SERRES AGRIBUSINESS»
To 1ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «SERRES AGRIBUSINESS» συνδιοργανώνει το Επιμελητήριο Σερρών με την Περιφερειακή
Ενότητα Σερρών από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 στο Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ» (πρ. Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, ΣΕΡΡΕΣ).
Παρασκευή 24/09: 18.00-21.00 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΟΙΝΟΣ
Σάββατο 25/09: 11.00-15.00 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)
Κυριακή 26/09: 11.00-14.00 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΣΕΡΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩ
Το Συνέδριο τελεί υπό την ΑΙΓΙΔΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ και του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.
*Σημειώνεται ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον COVID-19.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα: 2321099732 και 2321099726
(εργάσιμες ημέρες και ώρες: 08:00 – 16:00).

Webinar 27.09.2021 "Έναρξη λειτουργίας myDATA: Θέματα άμεσης προετοιμασίας & πρακτικά παραδείγματα”
Την Δευτέρα, 27/09/2021, και ώρες 17:00 - 20:00 θα διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Έναρξη λειτουργίας myDATA:
Θέματα άμεσης προετοιμασίας & πρακτικά παραδείγματα».
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
1) Εγγραφή της επιχείρησης στην myDATA - Αναλυτικά τα βήματα
2) Διασύνδεση ΦΗΜ και Α.Α.Δ.Ε. - Τρόπος και χρόνος
3) ΦΠΑ στις λιανικές πωλήσεις εξωτερικού & myDATA - Ποια σημεία χρήζουν προσοχής
4) Οι υποχρεώσεις των Λ/Φ στην πλατφόρμα myDATA
5) Πραγματικά παραδείγματα Εφαρμογής διαβίβασης εσόδων:
-στην Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.
-σε πρόγραμμα λογισμικού
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)

MEAT &GRILL
Πόλη: Αθηνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr,

3ο YACHTING FESTIVAL
Πόλη: Ψηφιακά στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Mact Expo
Center, Αθήνα
Ημερομηνία: 6-9/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Yachting & θαλάσσιου τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/

DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr

8Η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164 Email:
info@leaderexpo.gr

FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα:Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων
Πληροφορίες: 0335980001616153768..pdf
(supplychainexpo.gr)
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού
κλάδου της χώρας
Πληροφορίες: Site: https://buildexpogreece.com/
TTGW 2020
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/ 10/2021
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site:http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
SECUREXPO, ENDELEX & SMART HOME Expo
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Κτιριακού Αυτοματισμού,
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δικτύων
Πληροφορίες: www.securexpo.eu , www.indelexsmarthomexpo.eu
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΝΟΥ
Πόλη: Αθήνα, Mact Media Group
Ημερομηνία: 21-24 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού –
Γαστρονομίας & Οίνου
Πληροφορίες: https://ttgw.gr/
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 05-07/11/2021
Εκθέματα: Μηχανήματα και τεχνολογίες επεξεργασίας
μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομηχανική
υπεργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://metalmachinery.gr/

Διεθνείς Εκθέσεις
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
GOURMET SELECTION
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 26-27 /9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: https://www.tradefairdates.com/GourmetSelection-M2931/Paris.html
ASIA FRUIT LOGISTICA 2021
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center του Χονγκ
Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 28-29/9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: www.asiafruitlogistica.com/tickets
POLAGRA
Πόλη: Πόζναν, Πολωνία
Ημερομηνία: 4-6 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση φαγητού
Πληροφορίες: https://www.polagra.pl/en
ISTANBUL JEWELRY SHOW
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 7-10 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Κοσμήματα
Πληροφορίες: Istanbul Jewelry Show
IT-SA
Πόλη: Νυρεμβέργη
Ημερομηνία: 12-14 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: ΙΤ Ασφάλεια
Πληροφορίες: site: https://www.it-sa.de/en, τηλ: 210 6410405
"TURKISH SHIPPING OUTLOOK REPORT 20/21"
Πόλη: Viaport Marina, Τουρκία
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Τομέα Θαλάσσιων Μεταφορών
Πληροφορίες: site: : TURKISH SHIPPING OUTLOOK REPORT
2020/2021 – Türk Armatörler Birliği (armatorlerbirligi.org.tr) τηλ:
+90 543 696 2098 email: esin.aslihan@informa.com
14TH WORLD ENERGY CONGRESS AND EXPO
Πόλη: Αττάλεια, Τουρκία
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση ενέργειας
Πληροφορίες: https://www.worldenergy-congress.com/#

BEAUTYISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Καλλυντικά, είδη ομορφιάς
Πληροφορίες: site: www.beauty-istanbul.com

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
NATURAL STONE & TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 13 - 16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Φυσικής Πέτρας και Τεχνολογιών
Πληροφορίες: site: https://minex.izfas.com.tr/en
ALUEXPO 2021 –7Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 14-16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: τεχνολογία, μηχανήματα και προϊόντα αλουμινίου
Πληροφορίες: site: https://aluexpo.com/home-en/
iENA 2021
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 4-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.german-fairs.gr/allesektheseis/iena/ , www.iena.de , τηλ: 210 6419021, e-mail:
s.theofanidou@ahk.com.gr

FOOD- TECH EURASIA FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20 - 23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων, μηχανήματα επεξεργασίας και
τεχνολογίας τροφίμων και αποθήκευση logistics
Πληροφορίες: site: https://www.foodtecheurasia.com/en/

PACKAGING INDUSTRY FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20 - 23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Μηχανήματα, παραγωγή, υλικά, τεχνολογίες, και
αποθήκευση
συσκευασιών
logistics
Πληροφορίες:
https://packagingfair.com/en/

MARBLE BLOCK AND CONSTRUCTION MACHINERY
FAIR
Πόλη: Bursa, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-23 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Μάρμαρο, φυσική πέτρα
Πληροφορίες: https://www.blokmermerfuari.com/en/

INTERNATIONAL PET PRODUCTS, MATERIALS AND
ACCESSORIES SUPPLIERS
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 21 - 24 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση κατοικίδιων
Πληροφορίες: https://petfuari.com/eurasia/en/
WIN – EURASIA
Πόλη: Tüyap Fair, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Συστήματα αυτοματισμού, ενέργεια ηλεκτρονικές
τεχνολογίες, λύσεις logistics, management, τεχνολογίες
συγκόλλησης και κοπής
Πληροφορίες: site: https://www.win-eurasia.com/en τηλ:
+90 212 334 69 00
VIETNAM ELEVATORS EXPO
Πόλη: Ho Chi Minh City, Βιετνάμ
Ημερομηνία: 2-4/12/2021
Εκθέματα: ανελκυστήρες και εξαρτήματα αυτών
( επιτρέπεται και η ηλεκτρονική συμμετοχή )
Πληροφορίες: site: http://elevatorexpo.com.vn ,τηλ: (84)
904811648 ,e-mail: minhchau@exdesign.com.vn

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
ARTIZIANO IN FIERA 2021
Πόλη: Μιλάνο- - Ιταλία
Ημερομηνία: 04-12/12.12.2021
Εκθέματα: προϊόντα χειροτεχνίας
Πληροφορίες: site:
https://landingaflive.artigianoinfiera.it/2021/indexen.html?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_campaign=ap
ertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta , e-mail:
info@artigianoinfiera.it

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα
«Γερμανικό Δίκτυο RND – H ελληνική οικονομία απογειώνεται»
Πιο συγκεκριμένα:
«Η ελληνική οικονομία απογειώνεται» είναι ο τίτλος σημερινού
δημοσιεύματος του γερμανικού δικτύου RND (Redaktionsnetzwerk
Deutschland), στο οποίο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα
ανακάμπτει από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας πολύ
ταχύτερα του αναμενόμενου, ενώ ως βασικές κινητήριες δυνάμεις
της ανάπτυξης αναφέρονται οι αυξανόμενες επενδύσεις και η
άνοδος του τουρισμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία, όπως αναφέρει ο συντάκτης του
άρθρου, ανακοίνωσε στην εφετεινή 85 η Διεθνή Εκθεση
Θεσσαλονίκης ο Ελληνας Πρωθυπουργός, επισημαίνεται ότι μέχρι
τα μέσα τρέχοντος έτους ξεπέρασε το επίπεδο προ κρίσης του
2019 σε σχέση με το ΑΕΠ, σε αντίθεση, για παράδειγμα με τη
Γερμανία, τη Γαλλία ή την Ιταλία. Η ανοδική πορεία της Ελλάδος
είναι σταθερή, καθώς βασίζεται κυρίως στις αυξανόμενες
επενδύσεις και τα υψηλότερα κέρδη από τις εξαγωγές, αναφέρει ο
συντάκτης και παραθέτει πρόβλεψη του Οίκου Πιστοληπτικής
Ικανότητας Scope, ο οποίος αναμένει αύξηση της τάξης του 8,6%
καθώς το τρίτο τρίμηνο τρέχοντος έτους υπάρχει μεγάλη άνοδος
του τουρισμού. Η επιστροφή που βιώνει ο κλάδος του τουρισμού
αυτό το καλοκαίρι είναι θεαματική. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι
νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη κατέγραψαν για το μήνα
Αύγουστο ακόμη περισσότερους επισκέπτες από ότι το έτος ρεκόρ
2019. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης και στην αύξηση της
απασχόλησης, με τις θέσεις εργασίας τον Ιούνιο του 2021 να είναι
κατά 53.400 περισσότερες από ότι το 2019. Η άνοδος είναι κυρίως
αποτέλεσμα των κεφαλαίων που δόθηκαν για την αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού, με τα οποία η Ελληνική
Κυβέρνηση στήριξε επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν δυσκολίες
κατά την διάρκεια της πανδημίας και εξασφάλισε θέσεις εργασίας
που βρέθηκαν σε κίνδυνο.
Ο συντάκτης επισημαίνει ακόμη ότι, παρά την αύξηση του χρέους,
λόγω των επιπλέον δαπανών και της μείωσης των φορολογικών
εσόδων, η Ελλάδα δεν απειλείται, σύμφωνα με τους αναλυτές των
αγορών, με δυσκολίες πληρωμής. Απόδειξη είναι και τα χαμηλά
επιτόκια με τα οποία δανείζεται από τις κεφαλαιαγορές, ενώ τα
δισεκατομμύρια που περιμένει η χώρα έως το 2026 από το Ταμείο
Ανάκαμψης της ΕΕ για τον κορωνοϊό θα εξασφαλίσουν σταθερή
οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Με τον τρόπο αυτό θα
περιορισθεί το ποσοστό του χρέους, εκτιμά ο συντάκτης και
σημειώνει ότι o Οίκος Scope αναμένει μείωση του χρέους στο
186% έως το έτος 2026.
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 .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, απέστειλε email που μας
ενημερώνει ότι οι εταιρείες ανάλυσης δεδομένων αγοράς IRI (Σικάγο) σε συνεργασία με την 210 Analytics (Σαν Αντόνιο)
διοργάνωσαν διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Where is the meat?», που αφορούσε στα φυτικά υποκατάστατα κρέατος, την οποία
παρακολούθησε η Ζ. Προεστάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄.
Οι κεντρικές ομιλήτριες, Anne-Marie Roerink και Jonna Parker αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στην αμερικανική αγορά
φυτικών πρωτεϊνούχων τροφίμων και υποκατάστατων κρέατος, καθώς και τις διαφαινόμενες καταναλωτικές τάσεις.
Από την παρουσίασή τους, συγκρατούμε τα κάτωθι σημεία ενδιαφέροντος:
Το 34% των Αμερικανών καταναλωτών επιθυμεί να καταναλώνει λιγότερο κρέας για λόγους που σχετίζονται κυρίως με την υγεία και
την κοινωνική ευθύνη (βιωσιμότητα διατροφικών επιλογών, ευημερία των ζώων, προστασία περιβάλλοντος). Οι παραπάνω
προβληματισμοί γεννούν ενοχές σε μια μερίδα των κρεατοφάγων καταναλωτών, με αποτέλεσμα την ανάδυση μιας νέας κατηγορίας
καταναλωτή, του “Flexitarian” (Flexible και Vegetarian), στην οποία εστιάζει η εν θέματι συζήτηση.
Ο “Flexitarian” είναι ευέλικτος ως προς τον τρόπο που ενσωματώνει την πρωτεΐνη στο διαιτολόγιο του και λαμβάνει τακτικά ζωική
πρωτεΐνη, παρόλο που κατά βάσει είναι χορτοφάγος, καταλήγοντας σε μια δίαιτα, η οποία προσομοιάζει με τη μεσογειακή.
Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα ο Flexitarian είναι η πλέον ανερχόμενη κατηγορία καταναλωτή στις ΗΠΑ, η οποία σήμερα
αντιστοιχεί στο 14% και αναμένεται να φτάσει σύντομα στο 22% των καταναλωτών. Η κατηγορία αποτελείται από νέους
καταναλωτές (Generation Z) με ισχυρή οικονομική δυνατότητα.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, το κρέας δεν αποβάλλεται από το αμερικανικό καλάθι, αλλά συμπεριλαμβάνεται σε μικρότερη
ποσότητα και συμπληρωματικά προς προϊόντα φυτικής πρωτεΐνης σε μορφή έτοιμου γεύματος.
Υπάρχει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των φυτικών προϊόντων και των φυτικών υποκατάστατων κρέατος, τα οποία επιχειρούν να
μιμηθούν ιδιότητες του κρέατος. Τα τελευταία είναι λιγότερο δημοφιλή, καθώς εκλαμβάνονται, εν πολλοίς, ως ανθυγιεινά, λόγω της
περίπλοκης σύνθεσής τους (“long label”), των μη αναγνωρίσιμων ιδιοτήτων τους (γεύση, οσμή, υφή) και συμπεριφοράς τους κατά
την προετοιμασία τους. Άλλωστε, προς το παρόν, δεν κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι
πωλήσεις νωπού κρέατος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αντιστοιχούσαν σε $40 δισεκατομμύρια (μείωση 5% σε σχέση με το
2020), ενώ οι πωλήσεις των φυτικών υποκατάστατων κρέατος αντιστοιχούσαν σε $249 εκατομμύρια (αύξηση 7,2% σε σχέση με το
2020).
Σύμφωνα με την έρευνα, το 58% των καταναλωτών σκοπεύει να αυξήσει την πρόσληψη πρωτεΐνης από φυτικά προϊόντα. Αντίθετα,
η τάση για την κατανάλωση υποκατάστατου κρέατος δεν είναι τόσο ισχυρή: Ενώ το 30% των καταναλωτών επιθυμεί να αυξήσει την
κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων κρέατος, ένα 16% επιθυμεί να τη μειώσει. Διαβλέπεται ακόμη, άνοδος στην κατανάλωση
ιχθυηρών.
Συμπερασματικά, υπάρχει θετική τάση στην αμερικανική αγορά για φυτικά προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνης, που δεν
προσπαθούν να μιμηθούν το κρέας, σε μορφή έτοιμου γεύματος, τα οποία απευθύνονται κυρίως στη Γενιά Z΄ και απαντούν στις
ανησυχίες της για ανάληψη κοινωνικής ευθύνης μέσω της επιλογής του φαγητού που καταναλώνει και των προϊόντων που αγοράζει.
Επισυνάπτεται για δική σας χρήση και διευκόλυνση το υλικό (διαφάνειες) της παρουσίασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Σικάγο (http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312) 867-0464, φαξ: (312) 867-3824, e-mail: ecocom-chicago@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Ανακοίνωση των θεματικών για το Mobile World Congress Barcelona 2022»
- «Έρευνα αγοράς για τον κλάδο των φρούτων και λαχανικών στην Ισπανία»
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 .

ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε Ενημερωτικό δελτίο με
οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις για το Ισραήλ, κατά τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocom-telaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
582

28/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΕΣΤ
ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2310005859

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

583

30/09/2021 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΝΟΣ
ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ Α'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2313 307926

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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29/09/2021 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΦΟΡΕΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΟΡΘΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΙΚΟΣΙ
(20) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2313307926

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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28/09/2021
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΟΣ
ΦΥΣΗΤΗΡΑ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΣΩΛΗΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
ΤΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2313 307926

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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05/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ" (CPV 33696300-8)
2413 504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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05/10/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
2695360606
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18/10/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΛΟΚΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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18/10/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η/Υ
ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" ΤΗΛ. 2651007982

ΓΙΑ
ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

590

25/10/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΤΗΛ. 2651007982

ΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

591

28/09/2021
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
ΜΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ
Ή
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΠΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΛ. 231049965001

ΤΗΝ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
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19/10/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ "
ΤΗΛ.
210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

593

15/10/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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18/10/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

595

1/10/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
19
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΠΙ
ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ
ΤΗΛ. 210 3483161

ΣΥΝΑΨΗ
ΟΠΤΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

596

18/10/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ LASER ΤΗΛ. 210 3483161

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΧΗΜΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΛ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"
ΤΗΛ.

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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29/10/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
2313317254

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2021
ΤΗΛ.
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02/11/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΙ
(6)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ,
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ,
Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ,
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ,
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΤΗΛ.
2313327826

4Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
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29/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021-2025"
ΤΗΛ. 2313317777

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

600

12/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΟΥ
ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΑ" ΤΗΛ. 2102486124

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

601

12/10/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2421351157

602

18/10/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
72
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΟΠΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

603

18/10/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ
Μ113
ΜΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ" ΤΗΛ. 210
3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

604

1/11/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2651007982

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

605

1/11/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2651007982

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

606

29/10/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΟΤΩΝ
ΚΑΠΝΟΥ
ΤΗΛ.2421351157

ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ
ΤΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ"
ΤΗΛ.

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

•
•

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.

