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Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου: 27.09.2021: Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων 2021-2025 (ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 εφεξής) εξυπηρετεί τον κύριο στρατηγικό στόχο της στήριξης και της
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα της μεταποίησης, με έμφαση στην
ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και λειτουργίας της, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής
ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα.
Προϋπολογισμός Προγράμματος
Το ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 έχει συνολικό προϋπολογισμό 885 εκ. και αποτελείται από τέσσερα υποπρογράμματα ανά τομέα
πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, είναι το Υποπρόγραμμα Α: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, Υποπρόγραμμα Β: Ενίσχυση της βιομηχανίας, Υποπρόγραμμα Γ: Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας,
Υποπρόγραμμα Δ: Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή, Υποπρόγραμμα ΣΤ: Υποστήριξη προγράμματος.
Διάρθρωση Προγράμματος
Πιο συγκεκριμένα, μέσω του υποπρογράμματος Α για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, χρηματοδοτούνται οι ιδιωτικές
επενδύσεις, με την εφαρμογή καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας (αναπτυξιακοί νόμοι). Τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν κυρίως επιχορήγηση παγίων, φορολογική απαλλαγή,
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, χρηματοδοτικά εργαλεία και ταχεία
αδειοδότηση. Για πρώτη φορά, επίσης, θα χρηματοδοτηθούν καθεστώτα προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Τέλος,
σημαντικό ρόλο έχουν οι ΣΔΙΤ αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα το
Δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο.
Το Υποπρόγραμμα Β για την Βιομηχανία αφορά κατά κύριο λόγο τις ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων που παρέχονται κατ’
εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων αντικατοπτρίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.
Επιπλέον, προβλέπεται η ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη και την προσαρμογή των ΜΜΕ στις
ανάγκες / προοπτικές της Βιομηχανίας 4.0, ανάπτυξη ικανοτήτων, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, και τεχνική βοήθεια για την
βελτίωση της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας βιομηχανίας και εποπτευόμενων φορέων ως προς την ανταπόκριση στις
προκλήσεις του έτους 2030.
Οι πόροι του Υποπρογράμματος Γ για τον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας καλύπτουν δράσεις υποστήριξης
δραστηριοτήτων της ΓΓΕΚ (πέραν των λειτουργικών της αναγκών), όπως η αξιολόγηση των ερευνητικών ιδρυμάτων και η
υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και των Τομεακών Επιστημονικών
Συμβουλίων, καθώς και δράσεις υποστήριξης των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ΑΕΙ, όπως η αναβάθμιση των υποδομών των Ε.Ι.
και οι εμβληματικές δράσεις στην αγροδιατροφή, την ιατρική ακριβείας και την κλιματική αλλαγή.
Με το Υποπρόγραμμα Δ ενισχύεται ο τομέας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή και περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
ομαλής λειτουργίας του εμπορίου (επιχειρήσεων και καταναλωτών) εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας που επέφερε η αντιμετώπιση
της πανδημίας. Παράλληλα, ενισχύεται με δράσεις αντιμετώπισης επίμονων δομικών αδυναμιών της αγοράς με στόχο τη βιώσιμη
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της.
Για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη υπάρχει ξεχωριστό υποπρόγραμμα.
Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα
διασφαλίζει ότι οι δράσεις του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 (επενδύσεις, ενισχύσεις, εκσυγχρονισμοί κ.ά., όπως προκύπτουν από τους
προαναφερθέντες ειδικούς στόχους) θα υλοποιηθούν με βάση το οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και με επαρκή
περιβαλλοντική συμβατότητα. Επίσης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθεί
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, καθώς και τις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την
εφαρμογή του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Γραμματείες, στηρίζοντας τους Τελικούς
Δικαιούχους και τους εποπτευόμενους Φορείς Υλοποίησης. Η ανωτέρω αναφερόμενη διαχείριση θα γίνεται με τη συλλογή και
επεξεργασία κατάλληλων στοιχείων που θα καταγράφονται κατά την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος στο
Πληροφοριακό Σύστημα και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.”

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους ηλικίας έως
29 ετών (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Αναρτήθηκαν την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ο Προσωρινός
Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ανά Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), για το «Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών» (Β΄ Κύκλος), καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας
Αποκλειομένων.
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο13/2021.
Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού,
ηλικίας έως 29 ετών, που θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία διάρκειας 6 ωρών την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες,
ενώ ο ΟΑΕΔ θα τους καταβάλλει 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες), με ασφάλιση για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για επαγγελματικό κίνδυνο, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 13/2021.
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο ΟΑΕΔ στη σελίδα του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/programma-apokteses-epangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους
ακόλουθους τρόπους:
•
•

Από το Μητρώο τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) του ΟΑΕΔ στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής
τους ή
Από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ανά ΚΠΑ2 με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση
αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων.

Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν από την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021
και ώρα 10:00 έως την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:49, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.oaed.gr με
τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι δύνανται να υποβάλλουν στο
αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέσω email δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
14:00, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα
από τυχόν σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Στήριξη Νεοφυών
Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την
αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19” έως την 20η
Οκτωβρίου 2021
Δημοσιεύθηκε
η Απόφαση παράτασης της καταληκτικής
ημερομηνίας
ηλεκτρονικής
υποβολής
αιτήσεων
χρηματοδότησης στη Δράση “Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων
Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της
πανδημίας Covid-19” του ΕΠΑνΕΚ. Η νέα καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15.00 αντί για την Πέμπτη
30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. Η Δράση στοχεύει στην
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των
νεοφυών/καινοτόμων
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
(που
δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3)
του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate
Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19,
η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της
νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα
πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης
(κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν
βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Η Δράση
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)
Παράταση
της
χρονικής
περιόδου
υλοποίησης
των
επιχειρηματικών σχεδίων από 30 σε 36 μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης στη Δράση
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Β κύκλος)». Δείτε εδώ την τροποποίηση της
πρόσκλησης.

Ανακοίνωση για την 15η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ FOOD-TECH
EURASIA 2021
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην
Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 20-23 Oκτωβρίου 2021
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 15η Διεθνή Έκθεση “FoodTech Eurasia 2021” από την εταίρια “Reed Tuyap Fuarcılık
S.A.” στην Κωνσταντινούπολη - Τουρκία
με την
επιχορήγηση της Γενική Γραμματεία της Ένωσης
Εξαγωγέων.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων
των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
Τεχνολογία τροφίμων και ποτών. 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 (19-22
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 (19-22 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 http://foodtecheurasia.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 08.10.2021 στο e-mail
atina@ekonomi.gov.tr

Διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Το βασικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως – online μαθημάτων Δημιουργικής Φωτογραφίας αναπτύσσεται σε δύο (2) αυτοτελείς
κύκλους. Η εκπαιδευτική διαδικασία στο πρόγραμμα E-Learning του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας συνδυάζει την εξ
αποστάσεως διδασκαλία και καθοδήγηση από καθηγητές σε ψηφιακή τάξη μέσω τηλεδιάσκεψης, την παροχή βιντεοσκοπημένων
παρουσιάσεων από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την ανάθεση ασκήσεων και την κριτική ανάλυση
των εργασιών των συμμετεχόντων. Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος
Διάρκεια: 20/10/2021 – 09/02/2022
Διάρκεια κάθε κύκλου: 14 εβδομάδες
Αριθμός συμμετεχόντων: 15 ανά κύκλο
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ

Σημαντική ανακοίνωση – αναβάλλεται η έκθεση «KAVALAEXPO»
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών (covid-19) με mini lockdown, περιορίζοντας την κυκλοφορία, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων
covid, καθώς και της υψηλής πίεσης που δέχεται τόσο το Νοσοκομείο της Καβάλας, αλλά και οι κλίνες ΜΕΘ, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας, αναβάλλεται η έκθεση KAVALAEXPO.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE- Πρόσκληση σε διαδικτυακό εργαστήριο στο
πλαίσιο του έργου AppInterN

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση – EURASIA
PACKAGING ISTANBUL 2021

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σας
προσκαλεί σε διαδικτυακή συζήτηση - εργαστήριο που
διοργανώνεται την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:0017:00, στο πλαίσιο του διακρατικού έργου Erasmus+ με τίτλο
“Apprenticeship Inter-Network: Bringing together VET institutions
and enterprises through a Network of Career Hubs”.

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην
Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 20-23 Οκτωβρίου 2021
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση
EURASIA PACKAGING ISTANBUL 2021 από την
εταιρία
« Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. στην
Κωνσταντινούπολη/Τουρκία με την επιχορήγηση της
Ένωση Εξαγωγέων Μετάλλων και Μεταλλευμάτων
Istanbul (IMMIB).
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
Συσκευασίας,
τεχνολογίας
και
εξοπλισμού συσκευασίας. 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:

Το έργο έχει στόχο την προώθηση του θεσμού της μαθητείας και
της πρακτικής άσκησης των Σχολών του ΟΑΕΔ, μέσα από τη
δημιουργία ενός on-line portal, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, μία Βάση Δεδομένων Εργοδοτών και Business
Ambassadors για την προσφορά θέσεων μαθητείας, πρακτικής
άσκησης και εργασίας. Στο εταιρικό σχήμα του έργου μετέχουν,
από ελληνικής πλευράς, ο ΟΑΕΔ (Lead Partner), η Στέγη της
Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ), το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ο Δήμος
Αμαρουσίου καθώς και διακρατικοί εταίροι από την Ισπανία, την
Ιταλία και το Βέλγιο. Αντικείμενο του διαδικτυακού εργαστηρίου
είναι η παρουσίαση των λειτουργικών απαιτήσεων της Βάσης
Δεδομένων Εργοδοτών και Business Ambassadors, και
ειδικότερα, του περιεχομένου των μονογραφιών δέκα (10)
επιλεγμένων ειδικοτήτων, καθώς και η διεξαγωγή σχετικής
συζήτησης με στόχο τη βελτίωση του αρχικού σχεδιασμού,
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των επιχειρήσεων. Η συμμετοχή
σας σε αυτή τη συζήτηση είναι πολύ σημαντική για όλους μας,
καθώς οι παρεμβάσεις σας θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε
ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα υποστηρίζει όλες τις
πλευρές που εμπλέκονται στη μαθητεία (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) και την
πρακτική άσκηση (ΙΕΚ ΟΑΕΔ).
Για ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται το πρόγραμμα του
εργαστηρίου.
Για δήλωση συμμετοχής ή για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κοραλία
Μπρανιώτη (Τ: 2310 545 967, Ε: branioti@imegsevee.gr).
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας στο
εργαστήριο ως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να
σας αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος.
(συνημμένο) (συνημμένο)
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom
(https://zoom.us/)

Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (19-22
Οκτωβρίου 2021) το Τούρκικο Υπουργείο θα καλύψει
τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία
για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων. Τα έξοδα
διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (19-22
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
http://packagingfair.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 08.10.2021 στο e-mail
atina@ekonomi.gov.tr

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο myaade -ρυθμίσεις οφειλών, για την ρύθμιση των χρεών της πανδημίας
Άνοιξε την Τετάρτη 29/9 η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο myaade -ρυθμίσεις οφειλών (https://www.aade.gr/) , για την ρύθμιση των
χρεών της πανδημίας είτε σε 36 δόσεις άτοκα ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή ως και τις 31
Δεκεμβρίου. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία και άφησαν απλήρωτες και
αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021. Η πρώτη δόση
θα πρέπει να πληρωθεί έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2022. Η ρύθμιση αφορά 823.000 φορολογουμένους. Το ελάχιστο ποσό κάθε
μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ για οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ.

Επίσημη παρουσίαση για την νέα ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας
Στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος», πραγματοποιήθηκε, παρουσία του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτή
Κορινθίας κ. Χρίστου Δήμα και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας
και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιου Κυριαζή, η επίσημη παρουσίαση
της νέας ιστοσελίδας της ΓΓΕΚ (https://gsri.gov.gr/). Η
δημιουργία νέας ιστοσελίδας για την ΓΓΕΚ αποτέλεσε μια
επιτακτική ανάγκη. Ο στόχος ήταν να επιτυγχάνεται προς τους
ενδιαφερόμενους η διάχυση της πληροφορίας με πιο άμεσο,
λειτουργικό, ελκυστικό και αποτελεσματικό τρόπο, που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Σημειώνεται, πως θα
εξακολουθεί να λειτουργεί και η υπάρχουσα ιστοσελίδα, μέχρι
την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δεδομένων από την παλιά
στην νέα, προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη και άμεση
πληροφόρηση. Από πλευράς Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» παρευρέθηκαν
στην παρουσίαση ο Πρόεδρος, κ. Γ. Νούνεσης και ο
Αντιπρόεδρος και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών και Επικεφαλής του Γραφείου Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, κ. Β. Καρκαλέτσης,
καθώς και η Ομάδα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών, με
συντονιστή τον κ.Λ .Κουκιανάκη, που υλοποίησε το σχεδιασμό
της νέας ιστοσελίδας. Επιπροσθέτως, την παρουσίαση
παρακολούθησαν και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της
ΓΓΕΚ, η οποία έλαβε χώρα στη μικρή αίθουσα του Συνεδριακού
Κέντρου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος». Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Technology Forum 2021 Matchmaking Event
Οι διοργανωτές του Technology Forum σας προσκαλούν στην
παράλληλη εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών
συναντήσεων Technology Forum 2021 Matchmaking Event που
διοργανώνεται στις 14 Οκτωβρίου 2021, στη Θεσσαλονίκη. Οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο
των επαφών τους, να διερευνήσουν νέες ιδέες και να
αναπτύξουν συνεργασίες στον τομέα των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα
προκαθορισμένων συναντήσεων. Το Technology Forum 2021
Matchmaking Event, το οποίο διοργανώνεται από το Δίκτυο
ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network – Hellas,
επικεντρώνεται στο ευρύ πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών εμπλέκοντας βασικούς τομείς (Big data, cloud
computing, machine learning κ.ά.), καθώς επίσης και εφαρμογές
στην ιατρική, τις μεταφορές, την ενέργεια, την εκπαίδευση κ.ά.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις θεματικές περιοχές στην
ιστοσελίδα
της
εκδήλωσης:
https://technologyforum2021.b2match.io/.
Μπορείτε
να
εγγραφείτε
στο
Matchmaking
Event
εδώ:
https://technologyforum2021.b2match.io/. Για τη συμμετοχή στο
Matchmaking Event απαιτείται εγγραφή στο κύριο μέρος της
εκδήλωσης
(IT
Congress)
εδώ:
https://technologyforum.eu/tickets/ . Το κόστος συμμετοχής είναι από 25 έως 40
ευρώ.
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://technologyforum.eu/contact/.

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης επενδυτικών σχεδίων στα
καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα»
(6ος Κύκλος) και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων» (4ος Κύκλος) του Αναπτυξιακού
Νόμου 4399/2016
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Δελτίο Τύπου
24.09.2021 : Τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης 134 νέων
επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στα καθεστώτα
ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μικρές Πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016,
συνολικού ύψους 936,7 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Νίκος Παπαθανάσης. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης,
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της
επιδότησης
του
κόστους
της
δημιουργούμενης
απασχόλησης ξεπερνά τα 207 εκατομμύρια ευρώκαι η
ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ξεπερνά τα
114 εκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σχετικά:
«Θερμά συγχαρητήρια που επιτέλους η διαδικασία της
αναρτήσεως των οριστικών πινάκων γίνεται με τόση
ταχύτητα. Συνεχίζουμε με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο για
περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών». Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης δήλωσε: «Τα δύο επικείμενα νομοσχέδια που
περιλαμβάνουν την αναμόρφωση του ισχύοντος ρυθμιστικού
πλαισίου και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, θα οδηγήσουν σε
σημαντική περαιτέρω επιτάχυνση και ευελιξία των
διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών
σχεδίων. Στηρίζουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα,
μειώνοντας το γραφειοκρατικό βάρος και προσφέροντας
ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και
τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων
εργασίας».
Στον
6ο
κύκλο
του
καθεστώτος
«Γενική
Επιχειρηματικότητα» υπήχθησαν 40 επενδυτικά σχέδια.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό
των19.805.817,60€ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με
τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό
των 114.250.986,79€.
Στον 4ο κύκλο του καθεστώτος «Μικρές Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις» υπήχθησαν 94 επενδυτικά σχέδια.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό
των187.591.783,58€ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη
μορφή της φορολογικής απαλλαγής.
Μπορείτε να βρείτε τους πίνακες κατάταξης αναρτημένους
στην ιστοσελίδα ependyseis.gr. Το επόμενο διάστημα θα
ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης των ατομικών
αποφάσεων υπαγωγής των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων.

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων & Λυμάτων
Ελληνογερμανική Ανταλλαγή Εμπειρογνωμόνων

Πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη δημιουργία
ευρωπαϊκού ταμείου στήριξης νοικοκυριών από τις υψηλές
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ελληνογερμανικη Συνέλευση σε συνεργασία με το
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνουν την Τρίτη
12 Οκτωβρίου την ψηφιακή ημερίδα με τίτλο "Διαχείριση
Υδατικών Πόρων και Λυμάτων - Ελληνογερμανική
Ανταλλαγή Εμπειρογνωμόνων", η οποία αποσκοπεί στην
προώθηση τεχνολογίας και την μεταφορά τεχνογνωσίας σε
αυτό το ζήτημα, καθώς και στη διμερή συνεργασία μεταξύ
εταιρειών και Δήμων.
Δείτε το πρόγραμμα εδώ
Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Kατά 32% μείωσε η χώρα μας τα πρόστιμα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για τους παράνομους χώρους
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωση
τύπου 23.09.2021 : Με ενέργειες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε συνεργασία με τους
αρμόδιους τοπικούς φορείς, η χώρα μας απαλλάχθηκε από
πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για τη λειτουργία έξι χώρων ανεξέλεγκτης
διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Πιο συγκεκριμένα,
αποκαταστάθηκαν οι ΧΑΔΑ στην Αλεξανδρούπολη, την Ίο,
το Βαθύ και στην παραλία Αυλίδας στη Χαλκίδα, ενώ
απαλείφθηκε και το πρόστιμο για δύο ΧΑΔΑ στη Γορτυνία,
δεδομένου ότι τους τελευταίους έξι μήνες τα απόβλητα του
Δήμου μεταφέρονται σε πιστοποιημένο χώρο διάθεσης
απορριμμάτων. Με τη διαγραφή των έξι προστίμων, οι
περιπτώσεις ΧΑΔΑ για τους οποίους η χώρα μας κατάφερε
να απαλλαγεί από πρόστιμα τα τελευταία δύο χρόνια
ανέρχονται σε 21. Πρόκειται για σημαντική μείωση ύψους
32%, καθώς ο αριθμός τους το καλοκαίρι του 2019 έφτανε
τους 65. Το οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 1.680.000
ευρώ, δεδομένου ότι το ετήσιο πρόστιμο για κάθε μία από
τις περιπτώσεις ΧΑΔΑ είναι 80.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον
σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, οι 44 περιπτώσεις προστίμων που
απομένουν θα αντιμετωπιστούν έως το τέλος του
επόμενου έτους. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η αποτελεσματική
διαχείριση απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωση
και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, αποτελεί βασική
προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Την τελευταία διετία έχουν δημοπρατηθεί 21
Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων και έχουμε καταφέρει
να απαλλάξουμε τη χώρα από ισάριθμα πρόστιμα για τη
λειτουργία ΧΑΔΑ. Με τον νόμο για τα απόβλητα που
ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο, έχουμε θέσει
συγκεκριμένους στόχους για την ενίσχυση της
ανακύκλωσης και τον περιορισμό του όγκου των
απορριμμάτων που καταλήγουν σε ταφή. Με σταθερά
βήματα, αλλάζουμε τη συλλογική αντίληψη για τα
απορρίμματα και κάνουμε πράξη τη μετάβαση σε ένα πιο
πράσινο και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο που θα
αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη
δημόσια υγεία».
Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε: «Η
χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιεί ένα
συγκεκριμένο σχέδιο για να φτάσουμε στο σημείο να μην
πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τους
παράνομους ΧΑΔΑ. Έχουμε πλέον αποφάσεις μηδενισμού
του προστίμου για 21 από τις 65 περιπτώσεις που
κληρονομήσαμε. Συνεχίζουμε και πιστεύω ότι στο τέλος
του 2022 θα είμαστε πολύ κοντά στο στόχο μας».

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωση τύπου
22.09.2021: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας, παρουσίασε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών
Ενέργειας της Ε.Ε., το οποίο συνεδρίασε σήμερα στη
Λιουμπλιάνα, την ελληνική πρόταση για τη σύσταση ενός
πανευρωπαϊκού μηχανισμού με σκοπό τη στήριξη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της διεθνούς ενεργειακής
κρίσης, η οποία έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση του
κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Έλληνας Υπουργός έχει
ενημερώσει με επιστολή για την πρόταση της Ελληνικής
Κυβέρνησης τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Frans Timmermans και την αρμόδια Επίτροπο
Ενέργειας, Kadri Simpson. Στην επιστολή επισημαίνει, μεταξύ
άλλων, ότι οι έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετικά
δύσκολη κατάσταση για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ιδίως
για τους πιο ευάλωτους και πως η άμεση λήψη μέτρων για την
αντιστάθμιση των επιπτώσεων από το αυξημένο κόστος
καθίσταται επιβεβλημένη.
Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός αντιστάθμισης
Η ελληνική πρωτοβουλία προβλέπει τη σύσταση ενός
Μεταβατικού Ταμείου Αντιστάθμισης, που θα αντλεί έσοδα από
τις δημοπρασίες του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας
Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Σύμφωνα με τα όσα
παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ο κ. Σκρέκας, ο
πανευρωπαϊκός μηχανισμός θα μπορεί να χρηματοδοτείται και
από τις δημοπρασίες μελλοντικών δικαιωμάτων εκπομπών.
Εκτιμάται ότι για την αποτελεσματική στήριξη των Ευρωπαίων
πολιτών για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022, θα απαιτηθεί ποσό
που θα κυμαίνεται από 5 έως 8 δισ. ευρώ. Οι πόροι του
μηχανισμού θα κατανέμονται στα κράτη μέλη αναλογικά,
λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση θέρμανσης και ηλεκτρικού
ρεύματος, καθώς και το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Το κανονιστικό
πλαίσιο του Ταμείου Αντιστάθμισης θα προβλέπει ρητά ότι ο
μηχανισμός θα ενεργοποιείται μόνο σε έκτακτες περιστάσεις
μεγάλης ανόδου του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Η διενέργεια
δημοπρασιών για μελλοντικά δικαιώματα εκπομπών, θα
μπορούσε να αποτελέσει και έναν τρόπο μείωσης της έκθεσης
των επιχειρήσεων από την αύξηση του κόστους των ρύπων τα
επόμενα έτη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η λήψη μέτρων άμεσα και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των καταναλωτών από
τη διεθνή ενεργειακή κρίση θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα
αλληλεγγύης στους Ευρωπαίους πολίτες, με την αντιστάθμιση
των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από το παγκόσμιο
φαινόμενο της ανόδου των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.
Ταυτόχρονα, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την υποστήριξη
των πολιτών στην οραματική στρατηγική της Ευρώπης για την
ενεργειακή μετάβαση, όπως αυτή αποτυπώνεται στην
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Με την πρόταση που υπέβαλε η
Ελληνική Κυβέρνηση, στη βάση του εθνικού σχεδίου που έχουμε
υιοθετήσει, στηρίζουμε έμπρακτα τους Ευρωπαίους πολίτες και
δημιουργούμε έναν ισχυρό μηχανισμό για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας. Στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η
Ευρώπη να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το
2050, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες, ιδίως οι
πλέον ευάλωτοι, θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από
τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο χαμηλών
εκπομπών, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και βελτιώνοντας
την ποιότητα ζωής τους».

Greece – Lithuania-Business Forum & B2B meetings-4/10/2021
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΒΕΑ, o ΣΕΒ και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
Enterprise Greece, θα πραγματοποιήσουν τη 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

•
•

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (Τ. 2103382342, 2103382252),
την Enterprise Greece (Τ. 2103355761, 2103355736) και τον ΣΕΒ (Τ. 2115006121).

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης για την
πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τις
50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021,
αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την
πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ,
σχολικού έτους 2021-2022. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν
την κατάταξη τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που
υπέβαλαν.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Ανάρτησης οριστικών
πινάκων κατάταξης
Δείτε
εδώ
Οριστ.
Πίνακες
Αττικής
&
ΝήσωνATTIKH_21_2
Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Αν. Μακεδ. Θράκης_21_2
Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Ηπείρου_21_2
Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Θεσσαλίας_21_2
Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Κρήτης_21_2
Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Μακεδονίας_21_2
Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Πελοποννήσου_21_2

ΕΥΑΘ - Νέος Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου
Αποχέτευσης
Η ΕΥΑΘ απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης τον σύνδεσμο με τον νέο Ειδικό Κανονισμό
Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης, που εγκρίθηκε με την
απόφαση αριθ. 3594/2021 – ΦΕΚ 4252Β’/15.9.2021.
Έλεγχος μελετών & έκδοση Αδειών Αποχέτευσης Υγρών
Αποβλήτων - ΕΥΑΘ (eyath.gr). Ο κανονισμός καθορίζει
τους όρους και τις προϋποθέσεις που οφείλει να τηρεί κάθε
φορέας άσκησης οικονομικής δραστηριότητας κατά την
οποία παράγονται υγρά απόβλητα, προκειμένου να
διατεθούν
στο
δίκτυο
αποχέτευσης
ακαθάρτων
αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή να μεταφερθούν και να
διατεθούν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της
εταιρείας μετά τη συλλογή τους (στην περίπτωση περιοχών
όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ). Στο
πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού ΔΕΝ εμπίπτουν
οι φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων από την άσκηση των
οποίων παράγονται και αποχετεύονται μόνο οικιακά λύματα
(γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κ.λπ.). Η
εύρυθμη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων διασφαλίζει την
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
του τόπου μας.

Καινοτόμες τεχνολογίες μεμβρανών για τη δέσμευση και
αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα από το ΕΚΕΤΑ

Καινοτόμες τεχνολογίες μεμβρανών για τη δέσμευση και
αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων
ρύπων αναπτύσσονται από ερευνητική ομάδα του ΕΚΕΤΑ και
παρουσιάστηκαν στo πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ. Συγκεκριμένα το
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
του ΕΚΕΤΑ αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες για τη μείωση
του αποτυπώματος του CO2 και την μείωση των ρύπων από
πλήθος διεργασιών βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το
πλαίσιο, η ομάδα του Τμήματος Νέων Δραστηριοτήτων του
ΙΔΕΠ με επικεφαλής τους Ερευνητές κ. Γεώργιο Σκεύη, Δρ.
Μηχανολόγο Μηχανικό, και κ. Γεώργιο Καραγιαννάκη, Δρ.
Χημικό Μηχανικό, σχεδιάζει και υλοποιεί διεργασίες με βάση
τις μεμβράνες με στόχο τον καθαρισμό των απαερίων
διαφόρων
πηγών
εκπομπής.
Οι
μεμβράνες
που
χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες τεχνολογίες αποτελούν
ουσιαστικά φίλτρα τα οποία δρουν ως κόσκινα που επιτρέπουν
την εκλεκτική διέλευση και διαχωρισμό ορισμένων μορίων
αερίων με βάση τις διαφορετικές ιδιότητες τους (π.χ. μέγεθος
μορίων, θερμοφυσικές ή/και χημικές ιδιότητες, κλπ.). Μέσω
αυτών των μηχανισμών επιτυγχάνεται η δέσμευση των
επιλεγμένων ρύπων πριν αυτοί εκλυθούν στην ατμόσφαιρα. Οι
ειδικές συσκευές μεμβρανών που αναπτύσσονται εμφανίζουν
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές
τεχνολογίες, όπως σημαντικά υψηλότερη απόδοση και πολύ
μικρότερο όγκο σε σχέση με τις συμβατικές προσεγγίσεις,
ζητήματα που είναι καίριας σημασίας για τις περισσότερες
εφαρμογές. Ενδεικτικά πεδία εφαρμογής των προτεινόμενων
τεχνολογιών αποτελούν οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αέριων ρύπων (π.χ.
οξείδια του θείου και του αζώτου), όπως η τσιμεντοβιομηχανία
ή οι μονάδες παραγωγής ισχύος αλλά και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, όπως οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου. Η
τεχνολογία, λόγω της εγγενούς δυνατότητας υλοποίησης σε
σχετικά μικρό όγκο είναι επί της αρχή κατάλληλη και για κινητές
πηγές εκπομπών όπως τα πλοία. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν
αναπτυχθεί στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών
έργων, όπως τα: RECODE, PUREHy,
ΜemCCSea και
CERESiS. Η ομάδα αποτελείται επίσης από τους κ. Δημήτρη
Κουτσονικόλα,
Δρ.
Χημικό
Μηχανικό,
κ.
Ακριβή
Ασημακοπούλου, Δρ. Χημικό Μηχανικό, κ. Θεόδωρο
Δαμαρτζή,
Δρ.
Χημικό
Μηχανικό,
κ.
Πηνελόπη
Μπαλτζοπούλου, MSc Χημικό Μηχανικό, κ. Μιχάλη
Μουρατίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό, κ. Κυριάκο Φωτιάδη,
Μηχανολόγο Μηχανικό και κ. Ιωάννη Παχίδη, Χημικό
Μηχανικό. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM, 30.09.2021).

4η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 «Επιδότηση Κεφαλαίου
Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ». Δυνατότητα υποβολής
νέας αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη Δράση
Η ΚΕΠΑ _ ΑΝΕΜ μας ενημερώνει ότι στις 27-9-2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι.
Τσακίρη που αφορά στην τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις
Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία επιχειρήσεις των
οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, 30 Ιουλίου 2021 και
ώρα 15:00 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη
αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί πλέον μέχρι και την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 17:00. Το
δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση. Με αυτόν τον τρόπο
αυξάνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στη Δράση. Δείτε την
4η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων
Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της
πανδημίας της νόσου COVID-19,
με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Η Δράση
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους. Πληροφορίες: Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την αίτηση συμμετοχής στη Δράση αναφέρεται αναλυτικά στην Αναλυτική
Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει η οποία έχει δημοσιευτεί στους διαδικτυακούς τόπους www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr,
www.efepae.gr, http://www.kepa-anem.gr και www.anko.gr). Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι επιχειρήσεις των
Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να απευθύνονται στις επίσημες πηγές πληροφόρησης, ήτοι:
α) Στην ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ/Γραφείο πληροφόρησης κοινού (www.antagonistikotita.gr, infoepan@mou.gr , τηλ.801 11 36 300, σελίδα
Δράσης πατήστε εδώ).
β) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr , info@e-kepa.gr , info@e-kepa.gr, Σελίδα Δράσης,
πατήστε εδώ).
γ) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 24610-24022 ,
anko@anko.gr, www.anko.gr) .
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο
"Στείλε το ερώτημά σου" στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) και να απευθύνονται και στα κατά τόπους
Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της περιοχής τους.

2η The Delifair- 4.10.2021

Ξεκινούν την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου τα
webinars της 2ης The Delifair με πλήθος
εκλεκτών συμμετεχόντων από τον χώρο της
γαστρονομίας.
Μέσα απο live cooking, panels και
παρουσιάσεις θα ανακαλύψετε:
●
Την post Covid-19 εστάση
●
Τη νέα γενιά της γαστρονομίας
●
Μυστικά pairing για τους λάτρειςκαι μη - της μπίρας
●
Chef και κουζίνες σε ζωντανή
σύνδεση με Γιάννενα, Μύκονο και Ηρακλειά
●
Τις γυναίκες chefs του σήμερα και
πολλές ακόμη online εκδηλώσεις.
Κάντε
δωρεάν
εγγραφή
στο
www.thedelifair.gr , επιλέξτε τα webinar που
σας ενδιαφέρουν και δηλώστε συμμετοχή!
Θα λάβετε στο email σας το link
παρακολούθησης και μπορείτε να το
αποθηκεύσετε στο ημερολόγιο σας με ένα
click ώστε να θυμηθείτε την ημέρα και ώρα
του webinar.
Επιπλέον, με την ολοκλήρωση των webinars
της 2ης The Delifair, μπορείτε να κατεβάσετε
δωρεάν το υλικό των παρουσιάσεων!
Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Επιχειρηματική Αποστολή στo Kίεβο 8-11 Νοεμβρίου 2021 - Προθεσμία
έως 1/10/2021
To ΕΒΕΑ, ο ΣΕΒΕ και ο ΣΕΒ σε συνεργασία με το Ukrainian Chamber of
Commerce and Industry και την Piraeus Bank Ukraine και την υποστήριξη του
Οργανισμού Enterprise Greece, του Ukrainian League of Industrialists and
Entrepreneurs (ULIE), του ICC Ukraine και του ΕΒΕΘ, διοργανώνουν
Επιχειρηματική Αποστολή στο Κίεβο/Ουκρανία, με αναχώρηση την Δευτέρα
8 Νοεμβρίου και επιστροφή την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 . Στην
αποστολή θα εκπροσωπηθούν οι κλάδοι: των τροφίμων και ποτών, των
δομικών υλικών-κατασκευών, των χημικών και των φαρμακευτικών προϊόντων,
των ιατρικών συσκευών-εξοπλισμού και των αγροτικών μηχανημάτωνεξοπλισμού. Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον
αποτελεσματικότερο
συντονισμό
των
ενεργειών,
παρακαλούμε
να
συμπληρώσετε έως την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 τη δήλωση
συμμετοχής εδώ. Το κόστος συμμετοχής για κάθε εταιρεία είναι ως εξής: Μέλη
ΣΕΒΕ, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ: 300€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε
επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 200€. Μη Μέλη ΣΕΒΕ, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ: 500€
για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το
ποσό είναι 350€. Το ποσό αυτό καλύπτει:

•
•
•
•

Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού φόρουμ
στο Κίεβο.
Τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Κιέβου με ιδιωτικό
λεωφορείο (για τις προτεινόμενες πτήσεις και ξενοδοχείο μόνο).
Τις μεταφορές για τις προγραμματισμένες συναντήσεις και εκδηλώσεις
(από και προς το προτεινόμενο ξενοδοχείο μόνο)
Δεξίωση στην οικία του Πρέσβη τη Δευτέρα 8/11, ελαφρύ γεύμα την
Τρίτη 9/11, δείπνο διοργανωτών την Τρίτη 9/11

Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους
συμμετέχοντες. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, τηλ. 211 500 6121, email.
vmakrigianni@sev.org.gr ), τον ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα Γιαλόγλου, τηλ. 2310
535333, email. ny@seve.gr) και το ΕΒΕΑ (κα Τίνα Ρέτζεκα, τηλ. 210 338
2342, email. tretzeka@acci.gr).
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ

Διαδικτυακή εκδήλωση για την νέα ρύθμιση
οφειλών προς το δημόσιο και τις τράπεζες

Webinar: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην αγορά του Εκουαδόρ 7.10.2021

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, με θέμα «Νέα ρύθμιση οφειλών
σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις
προς τράπεζες», την Τετάρτη 13/10/2021 και
ώρα έναρξης 16:00. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών,
κ. Φώτης Κουρμούσης και στελέχη της Ειδικής
Γραμματείας θα αναπτύξουν τα ακόλουθα
θέματα:
·
θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την
απαλλαγή οφειλών - παροχή 2ης ευκαιρίας
·
εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης
οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπου
προβλέπεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία σε έως 240 δόσεις
·
ρύθμιση
οφειλών
μέσω
της
διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων
Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό, κατόπιν
εγγραφής. Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη
φόρμα συμμετοχής, μέσω του ακόλουθου link
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
ZOOM:
https://zoom.us/webinar/register/WN_v4WGzA7
GQd2VK2dQfKljXg μέχρι το πρωί της Τετάρτης
13.10.21 και ακολούθως θα λάβετε το
σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης.
Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα διεξαχθεί
συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Για
περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη
νέα ρύθμιση οφειλών, μπορείτε να επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
της
ΕΓΔΙΧ:
http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn/. Στην
περίπτωση, που επιθυμείτε να υποβάλετε, εκ
των προτέρων, σχετικό ερώτημα, μπορείτε να
το στείλετε εγγράφως στο Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ,
τηλ. 2310-370132, Ανδρομάχη Γεωργίου
georgiou@ebeth.gr
&
Άννα
Μπένη:
beni@ebeth.gr .

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών- ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒ,
διοργανώνουν διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην
αγορά του Εκουαδόρ», σε συνεργασία με την Enterprise Greece και την
Πρεσβεία του Εκουαδόρ στην Βουδαπέστη, την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021
και ώρα 13:00. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα ενημερωθούν για την
αγορά του Εκουαδόρ από τον Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας του
Εκουαδόρ, κ. Max Coello. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές,
επενδυτικές και τουριστικές ευκαιρίες στο Εκουαδόρ, με έμφαση στον
αγροδιατροφικό κλάδο. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
Σημειώνεται ότι γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική.
Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εδώ , έως την
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021. Μετά την εγγραφή σας, θα σας αποσταλεί ο
σχετικός σύνδεσμος ηλεκτρονικής παρακολούθησης.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (Τ. 210
3382 342, 252) και τον ΣΕΒ (Τ. 211 500 6121).

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για το νέο πρόγραμμα
κατάρτισης ανέργων «Καινοτόμες Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα»
Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr
οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και
αποκλειομένων του διαδικτυακού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης
ανέργων «Καινοτόμες Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα». Σε κάθε επιτυχόνταωφελούμενο του προγράμματος θα αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ ενημερωτικό
email που θα τον ενημερώνει για την επιλογή του στο πρόγραμμα και τη
διαδικασία εγγραφής του στο πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστήμιου
Δυτικής Μακεδονίας. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2021
και θα ολοκληρωθούν στις αρχές του Δεκεμβρίου 2021. 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.

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.

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ μας ενημερώνει σχετικά με
την Ινδική εταιρεία Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), Solar Business Division (SBD), η οποία Bangalore προσκαλεί
προσφορές από φημισμένους πωλητές για προμήθεια αλουμινίου για την επεξεργασία ηλιακών κυψελών και γκοφρέτας.
Τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού επισυνάπτονται εδώ.
Η προθεσμία για την υποβολή προσφοράς παρατείνεται έως τις 23.9.2021, 14:00:00 ώρα (Πέμπτη)

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ μας ενημερώνει σχετικά με
μια εδραιωμένη τουρκική εταιρεία η οποία ψάχνει έναν επενδυτή για να πουλήσει μέρος των μετοχών της εταιρείας της σε έναν
πολύτιμο επενδυτή στον τομέα. Η εταιρεία έχει ήδη τη δική της γνωστή μάρκα και λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του '90.
Παράγει περισσότερες από 3.000 ποικιλίες βιομηχανικών ηλεκτρικών υλικών στο δικό της εργοστάσιο σε έκταση 10 χιλιάδων
τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία λειτουργεί ήδη μέσω 135 αντιπροσώπων σε όλη την Τουρκία.
Για περισσότερες πληροφορίες: Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Gökhan KARAKOÇ, Εταιρεία συμβούλων: HCA GRUP İZ YATIRIM
DANIŞMANLIĞI LTD. ŞΤİ. Τηλέφωνο: +90532 349 77 29, Ιστότοπος: http://hcagrup.com/ .

Αραβο- Ελληνικό Συνέδριο Τροφίμων - 5η & 6η Οκτωβρίου 2021
Στις 5η & 6η Οκτωβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Αραβο-Ελληνικό Συνέδριο Τροφίμων (σε ηλεκτρονική μορφή). Το
συγκεκριμένο συνέδριο είναι αφιερωμένο στον τομέα των τροφίμων, σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξερευνήσει πιθανότητες και
ευκαιρίες αμοιβαίας συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των ελληνικών και αραβικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει όλους σχεδόν τους σχετικούς τομείς που άπτονται του ενδιαφέροντος της Ελλάδας
και των αραβικών χωρών, με αξιόλογους ομιλητές επιχειρηματίες, επιστήμονες, ειδήμονες και μηχανικούς του χώρου.
Οι ομιλίες και παρουσιάσεις θα διεξαχθούν στα ελληνικά και αραβικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία), ενώ η πλατφόρμα θα επιτρέψει τη
δικτύωση μεταξύ Ελλήνων και Αράβων συμμετεχόντων στην αγγλική γλώσσα μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων (chatting) ή
βιντεοκλήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συνέδριο, μπορείτε να ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ .
Σημειώνεται πως η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με την καταβολή του απαραίτητου κόστους συμμετοχής, όπως αναφέρεται στη φόρμα
εγγραφής.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, στις 16:00

14th International Conference on Energy and Climate Change- 13-15 Οκτωβρίου
Στις 13-15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 14ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή».
Αυτή η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς λήψης αποφάσεων και πολιτικών για θέματα επενδύσεων σε πράσινη ενέργεια, φορείς της
αγοράς, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, επικεφαλής έργων και κοινοπραξίες. Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στο « 8ο Φόρουμ
επενδύσεων για την πράσινη ενέργεια », η δεύτερη ημέρα στις « Επιστημονικές εργασίες » και η 3η στο « Εκδήλωση μεσιτείας ».
Περισσότερα για τις εγγραφές δείτε εδώ
Πληροφορίες εδώ

Alternative Finance Forum 2021 από το ΚΕΠΑ – 13 Οκτωβρίου
Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 09:00 - 17:00 Θα πραγματοποιηθεί το διεθνές συνέδριο "Alternative Finance Forum
2021", το οποίο θα διεξαχθεί στον συνεδριακό χώρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Το διεθνές συνέδριο
"Alternative Finance Forum 2021" διοργανώνεται από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ και τελεί υπό
την αιγίδα του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank - EIB, European Investment Fund EIF, EIB Institute).
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://aff2021.eu/
Πρόγραμμα
Εγγραφή / Δήλωση Συμμετοχής

32o Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ -15 - 16 Οκτωβρίου 2021
Το ετήσιο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ (Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 και το
Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 υβριδικά, on site στο Grand Resort Lagonissi και online.
Στη φετινή διοργάνωση θα αναδειχθεί η αξία των χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει ένας «Εγκάρδιος Ηγέτης», ο οποίος σκέφτεται
και δρα με γνώμονα την ενσυναίσθηση και οι τρόποι με τους οποίους ο ίδιος μπορεί να συνεισφέρει στο ευ ζην των συνεργατών του,
μέσω της συνεργασίας, καθώς επίσης και της ισότιμης και αποδοτικής επικοινωνίας. Στο 32ο Συνέδριο Ηγεσίας θα αναπτυχθούν
καλές πρακτικές και θα ακουστούν χρήσιμες οπτικές που υποστηρίζουν τους ηγέτες:
•
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας της εγκάρδιας ηγεσίας;
•
Τι πιθανά προβλήματα πρέπει να διαχειριστεί η ηγετική ομάδα στην προσπάθειά της να γίνει συμμετοχική και διαλογική;
•
Πώς προάγεται στην επιχείρηση η διαλογικότητα, η εγκαρδιότητα και η διάδραση στην ψηφιακή εποχή;
•
Με τι αποτελέσματα;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη θεματολογία του 32ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, αλλά και τη
δυνατότητα συμμετοχής σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το ακόλουθο link https://www.eventora.com/el/events/egkardia-hgesia-2021

Phigital forum με θέμα - “Συνέργειες Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα με Φορείς Έρευνας και Εκπαίδευσης” - 46 Νοεμβρίου 2021
Η Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη, με τον διακριτικό τίτλο ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων
Βιοεπιστημών και Βιο-Οικονομίας & το Ινστιτούτο Αγρο-Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, καθώς και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή,
διοργανώνουν, στις 4-6 Νοεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, ένα διευρυμένο Forum, στο οποίο θα συζητηθούν ενδελεχώς όλα τα
ζητήματα που αφορούν στη διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα. Το
Forum έχει στόχο να ενισχύσει την υπεραξία της Ελληνικής αγροδιατροφικής παραγωγής, προωθώντας τις συνέργειες όλων των
συντελεστών της αξιακής της αλυσίδας και να διατυπώσει τον οδικό χάρτη επίλυσης όλων των σοβαρών ζητημάτων του τομέα που
απαιτούν άμεση αντιμετώπιση (συνημμένο).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΠΡΩΠΑΙΔΕΙΑ, www.prwpaideia.eu

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων
Πληροφορίες: 0335980001616153768..pdf
(supplychainexpo.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/

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ r2bKastoria
Πόλη: Καστοριά
Ημερομηνία: 9-10/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας
Πληροφορίες: http://r2bkastoria.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

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού
κλάδου της χώρας
Πληροφορίες: Site: https://buildexpogreece.com/
YACHTING VOLOS: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Πόλη: Βόλος, λιμάνι Βόλου
Ημερομηνία: 14-17/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Θαλάσσιου Τουρισμού και Γαστρονομίας
Πληροφορίες: www.yachtingandgastronomyvolos.com
info@yachtingandgastronomyvolos.com
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
20η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021
Πόλη: Πανηπειρωτικό στάδιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 16-20 /10/2021
Εκθέματα: Γενική Έκθεση
Πληροφορίες: Τηλ.: 26510 26273, email: info@cciioannina.gr, website: www.cci-ioannina.gr .
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/
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
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

POLAGRA
Πόλη: Πόζναν, Πολωνία
Ημερομηνία: 4-6 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση φαγητού
Πληροφορίες: https://www.polagra.pl/en
AGRICULTURE, SEED RAISING,SAPLINGS AND DAIRY
INDUSTRY FAIR
Πόλη: Bursa -Τουρκία
Ημερομηνία: 05-09 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση γεωργίας, σπόρου, δενδρυλλίων και
βιομηχανία γάλακτος
Πληροφορίες: Site: https://www.burtarim.com/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

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

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

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/

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

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

MADE expo 2021
Πόλη: Fiera Milano, Ιταλία
Ημερομηνία: 22-25 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση για το κτίριο και τις κατασκευές
Πληροφορίες: site: https://mailchi.mp/ktirio.gr/made-expo2021?e=04529586fe

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/

EXPOMARITT EXPOSHIPPING ISTANBUL
Πόλη: Viaport Marina Tuzla, Τουρκία
Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2021 – 3 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Ναυτιλιακή Έκθεση
Πληροφορίες: site: https://www.expomaritt.com/en/overview/fairinfo.html

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

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

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/

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=a
pertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta , e-mail:
info@artigianoinfiera.it

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

IHGF DELHI FAIR(AUTUMN)
Πόλη: Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 28 - 31 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Χειροποίητα προϊόντα σπιτιού, μόδας, επίπλων
και κλωστοϋφαντουργικών
Πληροφορίες: https://www.ihgfdelhifair.in/register

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 .

Balkan Cheese Festival
Πόλη: Βελιγράδι, Σερβία
Ημερομηνία: 6-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τυριού
Πληροφορίες: site: www.balkancheesefestival.com τηλ:
+381 655 777722 , e-mail: info@balkancheesefestival.com

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: «Απαντήσεις
σε 98 ερωτήσεις οικονομικών φορέων των κ.μ. σχετικά με το
σύστημα τελωνειακών ελέγχων προ-φόρτωσης Advance Cargo
Information (ACI) το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από
1/10/2021»(συνημμένο).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αργεντινή
(Σεπτέμβριος 2021).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Μπουένος
Άϊρες
(www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina),
email: ecocom-buenosaires@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών - Ατζέντας οικονομικής πολιτικής 2021-2025»
-«Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας - Γερμανικές Ομοσπονδιακές Εκλογές»
-«Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Αύξηση των εξαγωγικών προσδοκιών»
-«Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μετά τις Ομοσπονδιακές Εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου τ.έ.»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών Fruit Attraction, Μαδρίτη, 5-7 Οκτωβρίου 2021»
- «Διεθνής έκθεση για τον επιχειρηματικό τουρισμό IBTM World, Βαρκελώνη 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2021»
- «Κλαδική μελέτη για το ακτινίδιο 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 .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε Ενημερωτικό δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

«Utilizing the Dynamics of the Cities and the Regions»-20-23 Οκτωβρίου
Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα Patris διοργανώνουν το 2ο Φόρουμ της Ολυμπίας, το μεγαλύτερο συνέδριο
στην Ελλάδα αφιερωμένο στην τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση και την πολιτική συνοχή. Θα πραγματοποιηθεί στις 20-23
Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

6th International Cooperation Forum 2021
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης της Σερβίας σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας,
διοργανώνουν το 6ο Φόρουμ Διεθνούς Συνεργασίας, διαδικτυακά, στις 07-08 Οκτωβρίου 2021.Η σημαντικότερη ίσως, πτυχή του
Φόρουμ αυτού, είναι οι συναντήσεις B2B όπου μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες, ομάδες και ιδρύματα, εντός του Enterprise
Europe Network. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αναμένεται να λάβουν μέρος περισσότερες από 200 εταιρείες από την Τουρκία, την
Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Σλοβενία, τη Σερβία κά..Η συμμετοχή στο φόρουμ
και στις συναντήσεις B2B είναι δωρεάν και οι εγγραφές γίνονται μέσω του συνδέσμου https://6th-international-cooperation-forumzlatibor.b2match.io/ , έως τις 6 Οκτωβρίου 2021.
Οι συναντήσεις B2B Matchmaking είναι ανοιχτές για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:
Γεωργία και Βιομηχανία Τροφίμων
Βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων
Ξυλεία και Έπιπλα
Κατασκευές
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας
Αυτοκινητοβιομηχανία
Βιομηχανία ΤΠΕ
Βιομηχανία πλαστικών
Τουριστική Βιομηχανία
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα , στο email: een@ras.gov.rs και στα τηλέφωνα +381 11 3398 644 και +381 11 3398
772

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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11/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.2413 504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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29/10/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΤΗΛ. 2421351157

ΓΝ ΒΟΛΟΥ
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27/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΕΣΤ
ΤΗΛ.2413 504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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5/11/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΤΗΛ.2313307190

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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25/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΕΙΔΩΝ
ΤΗΛ. 210 3483161

612

18/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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6/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

614

21/10/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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20/10/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α.
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο
των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και
επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την
πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις
ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου
συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη
διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις
μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις
και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

