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Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια
rapid test
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Αναφορικά με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης επιχειρήσεων –εργοδοτών με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων –
Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15-10-2021 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/05-11-2021) διευκρινίζονται τα εξής:
− Από 06/11/2021 οι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης 2 φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση
μεταξύ των 2 διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον 2 ημερών.
Κατ΄ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι που εργάζονται 1 ημέρα την εβδομάδα ή 2 ημέρες την εβδομάδα με χρονική απόσταση μεταξύ
αυτών κατά μέγιστο 1 ημέρα, υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, 1 φορά την εβδομάδα έως και 24
ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο εργασίας.
− Από την 6η Νοεμβρίου 2021 εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο όσοι έχουν νοσήσει από κορωνοϊό
COVID-19 και δεν έχουν παρέλθει 180 ημέρες από τη θετική διάγνωση και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, ανεξαρτήτως
του χρόνου ισχύος που αναγράφεται σε αυτό, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι η δυνατότητα της επιλογής: «Κατοχή πιστοποιητικού νόσησης εν ισχύ, σύμφωνα με την
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού» στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων
νόσησης», αφορά πλέον αποκλειστικά και μόνο τις υπεύθυνες δηλώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών για τις εβδομάδες αναφοράς
18/10/2021 έως 24/10/2021, 25/10/2021 έως 31/10/2021 και 01/11/2021 έως 07/11/2021.
− Δίνεται η δυνατότητα να εξαιρούνται οριστικά από την προσυμπλήρωση στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης (μενού:
μητρώα – στοιχεία προσωπικού), οι εργαζόμενοι για τους οποίους, κατά τον χρόνο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, έχει ήδη
επέλθει η λύση της σύμβασης εργασίας τους (με λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή με καταγγελία ή με οικειοθελή αποχώρηση
ή με το θάνατο του εργαζόμενου).
− Κατά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την εβδομάδα αναφοράς 8/11/2021 έως 14/11/2021 από τον εργοδότη, ειδικά
για τους εργαζόμενους που έχουν υποβληθεί στον έναν εκ των δύο υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης πριν την
έναρξη της εβδομάδας αναφοράς 8/11/2021 έως 14/11/2021 και εν προκειμένω το Σάββατο 06/11/2021 ή την Κυριακή
07/11/2021, δίνεται η δυνατότητα επιλογής της τιμής «Έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο που καλύπτει την εβδομάδα
αναφοράς» στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης».
Τέλος, επισημαίνεται, ότι από την εβδομάδα αναφοράς από 15/11/2021 έως 21/11/2021 και εντεύθεν,οι δύο υποχρεωτικοί
διαγνωστικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται αυστηρά εντός των χρονικών ορίων της εκάστοτε εβδομάδας αναφοράς.
Δείτε εδώ το κείμενο της ανακοίνωσης.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας, έως και την 22η Νοεμβρίου 2021
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69136/2021 (ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021) με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού που ισχύουν από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου
2021 και ώρα 06:00. Στην ΚΥΑ περιλαμβάνονται οι επιπλέον περιορισμοί για ανεμβολίαστους, όπως η υποχρεωτική επίδειξη μοριακού
ή rapid test πριν σχεδόν τις περισσότερες καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως την μετάβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά
κέντρα, καταστήματα, κομμωτήρια, τράπεζες και χώρους διασκέδασης. Αυστηρές οι κυρώσεις στα φυσικά πρόσωπα στην περίπτωση
μη αντιστοίχισης των αναγραφόμενων στοιχείων του φυσικού προσώπου στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης
με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας αλλά και στην επιχείρηση (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες.

Διαδικασία ελέγχου σε επιχειρήσεις εστίασης και λιανικού εμπορίου πιστοποιητικών εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης
από αλλοδαπούς πελάτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δελτίου Τύπου 10.11.2021. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
επισημαίνει στο καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου ότι, σύμφωνα με την παρ.2
του άρθρου 9 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 (Β’ 5138) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η είσοδος και η εξυπηρέτηση αλλοδαπών πελατών που διαθέτουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται με απλή επίδειξη του έγχαρτου
πιστοποιητικού και επίδειξη εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο), χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος με την ειδική
εφαρμογή COVID Free GR.

Πώς θα λειτουργήσει το «Πρώτο Ένσημο» από 1η Ιανουαρίου 2022
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ο μηχανισμός εφαρμογής του «Πρώτου Ενσήμου» (από 1η Ιανουαρίου 2022), η διπλή καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος στους δικαιούχους για το μήνα Δεκέμβριο και η επέκταση του προγράμματος των 100.000 νέων θέσεων εργασίας
προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατίθεται στο
νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση
των 12 δόσεων στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας και είχαν ήδη
ρυθμιστεί.
Πιο αναλυτικά:
1. Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2022 το «Πρώτο Ένσημο», δηλαδή το πρόγραμμα για την ένταξη για πρώτη φορά στη
αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρώτη
τους πρόσληψη από εργοδότη του ιδιωτικού τομέα. Μέσω της επιδότησης παρέχονται κίνητρα αφενός στους νέους να
αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβουν για να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου στους
εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται το μισθολογικό κόστος. Στο πλαίσιο του
προγράμματος επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για έξι μήνες η κάθε πρόσληψη νέου χωρίς εργασιακή εμπειρία με
σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με το ποσό των 1.200 ευρώ που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.
Καταβάλλονται δηλαδή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον
νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του. Ποσό
ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά
και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν
επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ. Εάν η σύμβαση έχει
διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης και το είδος της
σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων
εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς μια
επιχείρηση –εφόσον το επιθυμεί- μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται σε αυτό. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες στο «Πρώτο Ένσημο» δεν μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
2. Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που θεσπίστηκε από το Υπουργείο ως μέτρο για
την ανάσχεση των παρενεργειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας. Από 1η Ιανουαρίου 2022 οι
προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά 50.000, στις 150.000. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της επιδότησης κλπ.
3. Προσαυξάνεται στο διπλάσιο για το Δεκέμβριο η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για τους δικαιούχους του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή της προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και θα
προηγηθεί της τακτικής καταβολής που λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε μήνα από τον ΟΠΕΚΑ. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην
περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων τον αυξημένο
αντίκτυπο των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στις πλέον ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι δικαιούχοι του ΕΕΕ.
4. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ήδη ισχύουσας διάταξης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις, των οφειλών που
δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, και αφορούν στις περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο του
2020 έως και Ιούνιο του 2021. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση των 12
δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων, δηλαδή οι εν λόγω οφειλές σε περίπτωση που έχουν ήδη ρυθμιστεί σε 12 δόσεις να
ρυθμιστούν σε έως 72. Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης
ρευστότητας της αγοράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ανταποκρίνεται δε σε πλήθος
σχετικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ και
ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχη διάταξη για τις φορολογικές οφειλές.
5. Δίνεται δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων καθαριότητας που συνήφθησαν στο επίπεδο των δώδεκα (12) ανεξάρτητων
επιχειρησιακών διοικητικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ (ΠΥΣΥ) αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες καθαριότητας για το διάστημα από τη λήξη των συμβάσεων αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών
διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την αδιάλειπτη παροχή των σχετικών υπηρεσιών και την
τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στα κτίρια του e-ΕΦΚΑ εν μέσω πανδημίας.
6. Τέλος, θεσπίζονται έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι
οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Κρήτης, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των
εργαζομένων τους, από την ημερομηνία του σεισμού και για διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών, με τους εργαζομένους να
καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ανά μήνα. Δικαιούχοι της ως άνω αποζημίωσης καθίστανται και οι
εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλθηκαν από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, από την
ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών.

Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των πολιτών από το υπουργείο εργασίας –
Το 1555 Τα αλλάζει όλα
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Δελτίο Τύπου 10.11.2021
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Αλλάζουν όλα στην εξυπηρέτηση των πολιτών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και
τον ΟΠΕΚΑ». Αυτό σημείωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας τον
τρόπο λειτουργίας του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης 1555. «Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται
και δεν πρέπει να καλούν πλέον σε επιμέρους υπηρεσίες και καταστήματα. Όλη η πληροφόρηση που χρειάζονται θα δίνεται
μέσω του 1555», πρόσθεσε. Και υπογράμμισε ότι «Δεν πρόκειται απλώς για ένα μεγάλο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά για ένα σύστημα
προσωποποιημένης πληροφόρησης που θα βασίζεται στο λεγόμενο ticketing. Στις 100 ημέρες που έχει λειτουργήσει πιλοτικά το
1555 μέχρι τώρα, έχουν γίνει περίπου 400.000 κλήσεις και έχει εξυπηρετηθεί το 96%.
Το χάος ξεκινά να δίνει τη θέση του στην οργάνωση, στο σύστημα και στην μέθοδο με τελικό ωφελούμενο τον πολίτη.
Δείτε αναλυτικά εδώ την ανακοίνωση.
Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου η έναρξη του
2ου κύκλου εκπαίδευσης 1.200 λογιστών
και δικηγόρων
Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 179 πιστοποιημένοι
λογιστές και δικηγόροι πιάνουν δουλειά στον eΕΦΚΑ και θα μπορούν να επιλέγονται από τους
ασφαλισμένους για να αναλάβουν την ταχεία
έκδοση της σύνταξης τους. Παράλληλα, την
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου ξεκινά ο 2ος κύκλος
εκπαίδευσης-πιστοποίησης 1.200 επιπλέον
λογιστών και δικηγόρων.
Aναλυτικά:
- Από την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, οι 179
πιστοποιημένοι
λογιστές
και
δικηγόροι
μπορούν να υποβάλουν αίτημα εγγραφής στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί
(https://apps.efka.gov.gr/bAccess/ ).
- Μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα
προκειμένου να ορίσουν την χρονική
διαθεσιμότητα
τους
για
μελλοντικές
συναντήσεις-ραντεβού με τους ασφαλισμένους
που υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης.
-Από την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου οι
πιστοποιημένοι θα μπορούν να επιλέγονται
απο τον ασφαλισμένο που υποβάλλει
ηλεκτρονικά αίτημα συνταξιοδότησης στην
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, για να αναλάβουν την
συνταξιοδοτική
του
υπόθεση.
Στον
ασφαλισμένο θα εμφανίζονται εκείνοι οι
πιστοποιημένοι που είναι διαθέσιμοι (έχουν
αναλάβει λιγότερες από 5 υποθέσεις) και αφού
επιλέξει αυτόν που επιθυμεί, τότε ορίζει και την
ημερομηνία και ώρα του ραντεβού με τον
πιστοποιημένο. Στη συνέχεια θα λάβει e-mail
ότι η υπόθεσή του έχει ανατεθεί στον
πιστοποιημένο επαγγελματία της επιλογής του
και ότι ισχύει το ραντεβού που έχει επιλέξει
κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
συνταξιοδότησης.Υπενθυμίζεται πως σε πρώτη
φάση
οι
πιστοποιημένοι
μπορούν
να
αναλάβουν νέες συνταξιοδοτικές υποθέσεις του
τ. ΙΚΑ, τ. ΟΓΑ και τ. ΟΑΕΕ που αντιστοιχούν
στο 75% του συνολικού αριθμού αιτήσεων κάθε
μήνα. Παράλληλα, την Παρασκευή 12
Νοεμβρίου ξεκινά ο 2ος κύκλος εκπαίδευσηςπιστοποίησης των επόμενων στη σειρά
προτεραιότητας 1.200 λογιστών και δικηγόρων.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη 15
Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις
τόσο εκείνων του 2ου κύκλου όσο και εκείνων
του 1ου κύκλου που δεν κατάφεραν να
συμμετάσχουν
στις
εξετάσεις
της
προηγούμενης εβδομάδας, Τέλος, επίκειται η
ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την
υποβολή και νέων αιτήσεων από δικηγόρους
και λογιστές, ανταποκρινόμενοι με αυτόν τον
τρόπο
στο
τεράστιο
ενδιαφέρον
των
συγκεκριμένων επαγγελματιών να βοηθήσουν
τον
ΕΦΚΑ,
τους
ασφαλισμένους
και
κατ’επέκταση την ελληνική Κοινωνία.

Μαραθώνιος καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του ΟΑΕΔ στις 4-5 Δεκεμβρίου και Open Day στις 16
Νοεμβρίου
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ διοργανώνει Μαραθώνιο Καινοτομίας «be a part
of hack OAED crowdhackathon» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, στις 4-5
Δεκεμβρίου 2021 στο Innovathens (Πειραιώς 100, Γκάζι), σε συνεργασία με την
εταιρεία καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy. To «be a part of hack
OAED» θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία και διαδικτυακά,
ενώ θα προηγηθεί διαδικτυακό Open Day την Τρίτη 16 Νοεμβρίου στις 17:00
για την παρουσίαση των στόχων, των θεματικών ενοτήτων και της διαδικασίας.
Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας
και έχει στόχο την ενεργοποίηση φορέων και επιχειρήσεων (community
activation) για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον
ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΕΔ, μέσα από νέες και καινοτόμες ιδέες και
εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο (social impact). Οι βασικοί της στόχοι είναι η
δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών, η στήριξη της νεανικής
και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς
και η ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις που
δημιουργούνται γύρω από εφαρμογές σχετιζόμενες με την απασχόληση και την
ανεργία. Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν ενδεικτικά προγραμματιστές,
αναλυτές, φοιτητές, οικονομολόγοι, νεοφυείς (startup) εταιρείες και γενικότερα
όλοι όσοι έχουν μια ιδέα που αφορά στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στους
τομείς δραστηριότητας του ΟΑΕΔ και ενδιαφέρονται να την αναπτύξουν και να
την παρουσιάσουν σε πιλοτική εφαρμογή.
Ενδεικτικές θεματικές περιοχές του μαραθωνίου, οι οποίες θα εξειδικευτούν στη
συνέχεια, είναι η καταπολέμηση ανεργίας, η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης
στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η νέα
επιχειρηματικότητα και η αναβάθμιση διαδικασιών για την καλύτερη
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας
περιλαμβάνει 3 στάδια:
• Δημόσια καταγραφή, συλλογή ιδεών και προβλημάτων για λύση και
αποτύπωση αναγκών που μπορούν να υποστηριχθούν με καινοτόμες
ψηφιακές εφαρμογές
• Διοργάνωση του μαραθωνίου
• Βράβευση των εφαρμογών που θα διακριθούν, συνεργασία με όλους
τους συμμετέχοντες φορείς και υποστήριξη για την παραγωγική
εφαρμογή τους.
Για τις ομάδες που θα διακριθούν προβλέπονται χρηματικά βραβεία, ενώ για
όλους τους συμμετέχοντες θα υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης και
συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Κάθε
ενδιαφερόμενος, ομάδες προγραμματιστών, startup εταιρείες και οργανισμοί
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να συμμετέχουν με τους εξής
τρόπους:
• υποβάλλοντας θέματα ή προβλήματα ή προκλήσεις για λύση που
σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ και ενδιαφέρεται να
την αναπτύξει σε ολοκληρωμένη εφαρμογή (δημόσια υποβολή
προτάσεων - διαβούλευση)
https://hello.crowdapps.net/participation-oaed/
• αναπτύσσοντας πρωτότυπες ψηφιακές εφαρμογές και μεθοδολογίες
που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα
https://crowdhackathon.com/neosoaed/apply/
• υποστηρίζοντας αυτή την προσπάθεια (ως μέντορες, χορηγοί,
υποστηρικτές, δημόσιοι οργανισμοί, εταιρείες, συλλογικοί φορείς).
https://crowdhackathon.com/neosoaed/supporters/
Περισσότερες πληροφορίες για τον Μαραθώνιο Καινοτομίας και το Open Day
βρίσκονται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://crowdhackathon.com/neosoaed/

Επιπτώσεις Της Κλιματικής Αλλαγής Στην Ελλάδα
Η διαΝΕΟσις με αφορμή τη δημοσίευση σχετικής έρευνας, διοργανώνει τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις 18:30 μια δημόσια
διαδικτυακή συζήτηση (zoom link) για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα.
Στη συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο Διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος, συμμετέχουν:

•
•

Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ και επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης της διαΝΕΟσις για τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής

•
•

Αθηνά Κουστένη, Αστροφυσικός, Διευθύντρια Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Παρισίων, Γαλλία

Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς
Για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ
Περισσότερα εδώ

6th Exportusa Forum- 11.11.2021
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου “TradeUSA”, διοργανώνουν την Πέμπτη 11
Νοεμβρίου το “6th ExportUSA Forum: The Changing Trade Landscape”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακή μορφή.
Το “6th ExportUSA Forum: The Changing Trade Landscape”, αποτελεί σημείο αναφοράς σε ότι αφορά στο πλαίσιο διασύνδεσης
ανάμεσα στην ελληνική επιχειρηματικότητα και την αγορά των ΗΠΑ, καταγράφοντας τις τάσεις, τη δυναμική αλλά και το διαρκώς
μεταβαλλόμενο τοπίο που διαμορφώνεται. Ο διάλογος που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου θα αναδείξει
πτυχές του διεθνούς εμπορίου ως προς τις εξαγωγές, οι οποίες συνιστούν ένα νέο πεδίο πάνω στο οποίο μπορεί να αναπτυχθούν
συνέργειες
και
να
δημιουργηθεί
ισχυρή
προστιθέμενη
αξία.
Η
φετινή
ατζέντα
του
“6th ExportUSA Forum: The Changing Trade Landscape”, σε ένα διευρυμένο πλαίσιο ενοτήτων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

•
•
•
•

Οι Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
Η Εθνική Στρατηγική για την Εξωστρέφεια των Επιχειρήσεων

•
•

Η Αξία της Μεσογειακής Διατροφής και η Τάση προς την Υγιεινή Διατροφή του Αμερικανού Καταναλωτή

•
•

Οι Kίνδυνοι που Εμφανίζονται στις Αγορές και τα Εργαλεία Αντιμετώπισής τους
Η Δυναμική της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ

To Μεταβαλλόμενο Καταναλωτικό Περιβάλλον των ΗΠΑ
Ο Αντίκτυπος της Πανδημίας στην Παγκόσμια Αγορά Τροφίμων – Οι Προοπτικές και οι Προκλήσεις για τις Εξαγωγικές
Επιχειρήσεις
Οι Διαταραχές στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας και Εφοδιασμού– Οι Ευκαιρίες και οι Προκλήσεις για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ανακοίνωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τόκυο
Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις δημόσιες συμβάσεις
Ημερίδα για το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων, με θέμα «ο Νόμος 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4782/21» διοργανώνει το
ΤΕΕ/ΤΚΜ μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής
Έργων Υποδομής και Δικτύων, στις 24 Νοεμβρίου, στις
10:00 το πρωί, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
ΖΟΟΜ και με παράλληλη προβολή στο Youtube Στη
διάρκεια της εκδήλωσης, οι βασικοί εισηγητές Τ.Γακίδης
και Ζ.Παπασταμάτης, θα παρουσιάσουν αναλυτικά το
νέο θεσμικό πλαίσιο και τις αλλαγές που επέφερε στις
σχετικές διατάξεις ο Ν. 4782/2021 στα εξής πεδία των
δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση και επίβλεψη
δημοσίων έργων:Διοίκηση και διαχείριση του έργου,
επιμετρήσεις και πληρωμές, πρόσθετες εργασίες
,έκπτωση αναδόχου και διάλυση της σύμβασης,
παραλαβή του έργου, επίλυση διαφορών, ωρίμανση,
προετοιμασία του διαγωνισμού και σύνταξη τευχών,
ανάθεση δημοσίων έργων (ανοιχτή διαδικασία –
απευθείας ανάθεση – αρ.32), διαγωνιστική διαδικασία,
υποβολή προσφορών και σύνταξη πρακτικών ΕΔ
υποχρεώσεις του αναδόχου, έλεγχος προόδου
εργασιών έργων, και ποιότητα Δημοσίων Έργων.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στο Τόκυο ενημερώνει ότι στις 17 Νοεμβρίου 2021
τοπική ώρα Ελλάδας 09:30-13:00 θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψη
το 12ο Εργαστήριο Στρατηγικών Τεχνολογίας Πληροφοριών &
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ΕΕ-Ιαπωνίας (12th EU-Japan ICT Strategies
Workshop) από την Γενική Διεύθυνση Δικτύων, Περιεχομένου και
Τεχνολογίας Επικοινωνιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σε συνδιοργάνωση με την ιαπωνική κυβέρνηση.
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Pink Book – Telangana State’s Investor Guide
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, επισυνάπτει την έκδοση pdf του
Οδηγού Επενδυτών, «Pink Book» που εισήγαγε η Πολιτειακή
Κυβέρνηση της Telangana.
Η κυβέρνηση της πολιτείας Telangana έχει ξεκινήσει διάφορα μέτρα
για να καταστήσει το κράτος ελκυστικό για τους επενδυτές και
κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων πολιτειών της Ινδίας στην
Ευκολία Επιχειρηματικότητας, χάρη σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
Δείτε
το
συνημμένο
αρχείο
ΕΔΩ.
Για
οποιαδήποτε
διευκρίνιση/παρακολούθηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα
ακόλουθα άτομα:
• Shri Jayesh Ranjan ( e-mail: prlsecy-inds@telangana.gov.in )
• Shri Gaurav Uppal (e-mail: uppalgaurav3@gmail.com )

Πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ-UNICEF «Διαπολιτισμικοί
Μεσολαβητές» για 60
νέους και εφήβους
Δελτίο Τύπου. Ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα
κατάρτισης «Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές» για 60 νέους και εφήβους
με μεταναστευτικό-προσφυγικό υπόβαθρο που κινδυνεύουν με
κοινωνικό αποκλεισμό, ηλικίας 16-24 ετών, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) και της
συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΕΔ και της UNICEF για τον σχεδιασμό
νέων δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής
και εργασιακής ένταξης των νέων.
Το πρόγραμμα, διάρκειας 250 ωρών, υλοποιείται από το Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ στον Ρέντη και αποτελείται
από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Διδασκαλία Ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα (125 ώρες)
Διδασκαλία Επαγγελματικών Αγγλικών (25 ώρες)
Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (20 ώρες)
Ανάπτυξη Κοινωνικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων για το
επάγγελμα του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή (80 ώρες)
Στόχος του προγράμματος, που αποτελείται από 4 τμήματα των 15
ατόμων, είναι η αναβάθμιση των κοινωνικών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων των νέων.

Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα του
Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ

Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί
πρόσκληση συμμετοχής για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση
και

Ανοιχτά

Δεδομένα

του

Οργανισμού

Ανοιχτών

Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ. ενώ η πρόσκληση συνεχίζει να
ισχύει και μετά την ημερομηνία αυτή. H ομάδα εργασίας
για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα
(οεΑΔ2)

του

Οργανισμού

Ανοιχτών

Τεχνολογιών

(ΕΕΛΛΑΚ) έχει στόχο, με την ενεργή συμμετοχή των
μελών της, να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις για την
ανάπτυξη της παιδείας, της πρακτικής, των θεσμών και
της στρατηγικής ανοιχτής διακυβέρνησης και ανοιχτών
δεδομένων στην Ελλάδα, με σκοπό την προαγωγή της
διαφάνειας, της λογοδοσίας, της δημόσιας συμμετοχής
και

της

τεχνολογικής

καινοτομίας

για

τα

τρία

προηγούμενα.
Το έργο της ομάδας συντονίζουν οι Δημήτρης Γκούσκος,
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και
ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Ευθύμιος Ταμπούρης, Καθηγητής του

Σεμινάριο με θέμα: VISUAL STORYTELING

Τμήματος

Εφαρμοσμένης

Πληροφορικής

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας μας ενημερώνει σχετικά με το
σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί με θέμα Visual storytelling. Πιο
συγκεκριμένα, το εργαστήριο Visual Storytelling θα διεξαχθεί σε δύο
(2) αυτοτελείς κύκλους (ακαδημαϊκά εξάμηνα) και επικεντρώνεται
στην πρακτική διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο αφήγησης και
ως εργαλείο οπτικοποίησης της πραγματικότητας. Ο πρώτος κύκλος
του εργαστηρίου έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων
με τον τεκμηριωτικό ρόλο της φωτογραφίας, τις αφηγηματικές
τεχνικές, και τους εκφραστικούς κώδικες του μέσου. Ο δεύτερος
κύκλος του εργαστηρίου απευθύνεται σε φωτογράφους που
βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού ή ανάπτυξης ενός
πρότζεκτ και αποσκοπεί στη διεύρυνση των ορίων της φωτογραφικής
τους πρακτικής.
Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης
είτε εξ αποστάσεως/διαδικτυακά μαθήματα είτε με μεικτή διδασκαλία
(συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).
* Περίοδος μαθημάτων: Νοέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022
*Διάρκεια προγράμματος: Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 12
συναντήσεις, διάρκειας 3 διδακτικών ωρών.
*Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που έχουν σχετική εμπειρία του
φωτογραφικού μέσου και είναι εξοικειωμένα με τον φωτογραφικό
τους εξοπλισμό.
*Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους
συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό
Κέντρο Φωτογραφίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο
εργαστήριο, συμπληρώνοντας την online αίτηση/εκδήλωση
ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού
Κέντρου Φωτογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο
δεύτερο κύκλο θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα δουλειάς σε
ψηφιακή μορφή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά
προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής πατήστε
εδώ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά τα μέλη της ακαδημαϊκής
και ερευνητικής κοινότητας, λειτουργούς της δημόσιας
διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη της
κοινωνίας πολιτών, επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα,
επαγγελματίες από τον χώρο της δημοσιογραφίας και
των

μέσων

ενδιαφέρονται

μαζικής
για

ενημέρωσης,

την

προαγωγή

πολίτες
της

που

ανοιχτής

διακυβέρνησης και των ανοιχτών δεδομένων στην
Ελλάδα, μπορούν δηλώσουν συμμετοχή, με την ιδιότητα
του μέλους ή/και την ιδιότητα του συντονιστή, στις
υποομάδες εργασίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της
ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα
Ανοιχτά

Δεδομένα

του

Οργανισμού

Ανοιχτών

Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).
*Επιλέξτε σε ποια υποομάδα επιθυμείτε να συμβάλετε
αφού διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας της ομάδας
εργασίας και την ειδικότερη αποστολή κάθε υποομάδας.
*Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε αυτή την
φόρμα επιλέγοντας τις υποομάδες για τις οποίες
ενδιαφέρεστε.
Οι αναλυτικές πληροφορίες της πρόσκλησης και της
ομάδας

εργασίας

είναι

διαθέσιμες

στη

διεύθυνση

https://newsletter.media42.eu/l/PcNGhR62PchBlXa0wW
BkCA/HcWsP3dODlrc1cbol45rSw/TDovz1M3ajj4Glnw5jy
KkQ

Κατάρτιση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στον
Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Δελτίο Τύπου.
Κατάρτιση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης
«Γενική Επιχειρηματικότητα» (7ος Κύκλος) και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (5ος Κύκλος) του
Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 56673/20-05-2021 (Β’2143) και 56672/20–05-2021(Β΄2142)
Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση, ανακοινώνουμε τους Προσωρινούς
Πίνακες Κατάταξης συνολικά 160επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Τα εν λόγω επενδυτικά
σχέδια υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις», σύμφωνα με τα ποσά
ενισχύσεων που κατανεμήθηκαν στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων για το έτος 2021. Σημειώνεται ότι, η ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης και η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων διήρκησε μόλις 3 μήνες έναντι 24 μηνών που ίσχυε μέχρι
πρόσφατα, γεγονός που οφείλεται στις παρεμβάσεις που προωθούμε διαρκώς για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Το συνολικό
ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης ξεπερνά τα302 εκατομμύρια ευρώ και η ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ξεπερνά τα 67 εκατομμύρια
ευρώ.
Συγκεκριμένα:
• Στον 7ο κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» υπάγονται 41 επενδυτικά σχέδια.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 51.318.241,02 € και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της
φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 67.100.590,91€.
• Στον 5ο κύκλο του καθεστώτος «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» υπάγονται 119 επενδυτικά σχέδια.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 251.210.348,64€ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της
φορολογικής απαλλαγής.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων αλλά το κυριότερο, μεγάλη επιτυχία για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας ότι στον τελευταίο κύκλο κατάρτισης
των προσωρινών πινάκων του Αναπτυξιακού Νόμου καταφέραμε να συντμήσουμε το χρόνο αναμονής από τους 24 στους 3 μήνες.
Με την ταχύτητα που θέλουμε να δώσουμε στις επενδύσεις θα συμβάλουμε καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βοήθεια του κράτους προς τις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν το όραμά τους ».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Με μεταρρυθμίσεις μειώνουμε όλο και
περισσότερο τους χρόνους υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο. Με το νέο νομοσχέδιο για τη βελτίωση του
επενδυτικού περιβάλλοντος που επισπεύδει τις διαδικασίες σε ολόκληρη την Επικράτεια και το νέο Αναπτυξιακό Νόμο «Ελλάδα –
Ισχυρή Ανάπτυξη», στοχεύουμε στην αξιολόγηση όλων των επενδύσεων προς υπαγωγή εντός 70 ημερών. Συνεχίζουμε τη μάχη για
τη μείωση της γραφειοκρατίας, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα και την αύξηση της απασχόλησης».
Μπορείτε να βρείτε τους πίνακες κατάταξης αναρτημένους στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr. Το επόμενο διάστημα θα
ακολουθήσει η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων και η έκδοση των οριστικών πινάκων για τα δύο καθεστώτα ενίσχυσης.

Workshop «Doing Business in North Macedonia»- 17.11.2021
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στην Πρεσβεία της Ελλάδος στα Σκόπια, σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο Egna Law Firm της ελληνικής
εταιρείας «Navridis & Associates» και τη λογιστική εταιρεία Eurofast, διοργανώνουν διαδικτυακό επιχειρηματικό Workshop με θέμα:
«Doing Business in North Macedonia».
Το Workshop θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 έως 16:10 (ώρα Ελλάδος).
Agenda:
15:00–15:05 Εισαγωγή - Καλωσόρισμα
κα Αναστασία Ζωγράφου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄/ Προϊσταμένη Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων
15:05-15:25 κ. Reno Riskovski (EGNA LAW FIRM)
Σύσταση Εταιρείας στη Βόρεια Μακεδονία - Νομοθετικό Πλαίσιο
Διαδικασία Ίδρυσης Απλοποιημένης ΕΠΕ (κεφάλαιο έως 1 ευρώ)
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Θέματα Προσωπικών Δεδομένων
15:25-15:50 κα Elena Kostovska (EUROFAST)
Χρηματο-οικονομικό πλαίσιο - Λογιστικές Διαδικασίες
Τραπεζικό Σύστημα
Θέματα Φ.Π.Α
Φορολόγηση Επιχειρήσεων
Διανομή Κερδών
Eνδοομιλικές Συναλλαγές
15:50–16:10 Q&A
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bkNlGil2RjiT28QOzXtyzQ .
Ο σύνδεσμος για την είσοδο στο διαδικτυακό Workshop θα σας αποσταλεί αυτόματα μετά την εγγραφή σας.
*Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2205/03.11.2021 (ΑΔΑ:ΨΦ1Ω46ΜΠ3Ζ-2Γ6 )
«Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’
άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. – Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
A. 1238 /27-10-2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/19 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 1933) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις
προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις
μοτοσικλέτες». (ΦΕΚ 5135/05.11.2021)
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2206 /05-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΣ846ΜΠ3Ζ-ΜΤ4)
«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. (άμεση εκτέλεση πινάκων κατάταξης
δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του Δημοσίου)».
Για περισσότερες πληροφορίες:www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αρ.Πρωτ.:30/003/000/4338/2021/08.11.2021
Θέμα: «Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 27/2021 Α.Υ.Ο. "Χαρακτηρισμός δειγμάτων ξηρών καρπών και προϊόντων αυτών που περιέχουν
αφλατοξίνες, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία».
(ΦΕΚ 4075/06.09.2021). Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1239/25.102021 (ΑΔΑ:Ψ5ΩΙ46ΜΠ3Ζ-ΒΙΔ)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330 / 1954 / ΔΜ / ΠΟΛ 1133 / 06-10-2008 απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)»
(Β'2149).(ΦΕΚ 5203/10.11.2021)
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

Πρόσκληση συμμετοχής στο Εργαστήριο "NEXT FOOD Legacy - Innovative Science & Education for Sustainable
Agriculture"
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΑΣ-ΠΚΜ, σας καλεί στο μικτό εργαστήριο με τίτλο «NEXT FOOD
Legacy - Innovative Science & Education for Sustainable Agriculture», που θα διοργανωθεί στις 22 Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακά,
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων και με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Porto Palace Hotel, 26ης
Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη 546 28, Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως την Πέμπτη
18/11/2021 ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5Xwn14NUe061476VHIpZTTxtmPrnosRPtLR4oo2h8fZUNUFSREFMQzlKNk
NHRTVYRlFJRUlIRjU5Vi4u
Το εργαστήριο του NEXT FOOD|H2020 θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του 4ου Διεθνή Φόρουμ "Εβδομάδα Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας/Female Entrepreneurial Week", που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας/ΣΕΓΕ στις
22-25 Νοεμβρίου 2021, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιχειρησιακές τους δεξιότητες και να
ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις.
Για πληροφορίες:
Δάφνη Καψάλα, d.kapsala@agromacedonia.gr , T. 2313 330 306
Έλενα Κοπανάροβα, k.elena@agromacedonia.gr , T. 2310 256 360

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
Η εταιρεία MZKİMYASAL.ÜR.VE TEM.MALZ.GIDA TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ η οποία εδρεύει στη Σμύρνη και παράγει βιομηχανικά
χημικά συντήρησης και προϊόντα καθαρισμού αναζητά συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Για να δείτε τον κατάλογο πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://worldchem.com.tr/en-US/home
Στοιχεία επικοινωνίας: Tel: +90 232 472 1600
Fax:0232 472 13 43 Web: http://worldchem.com.tr/en-US
E-mail:
c.topal@worldchem.com.tr

Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τις νέες Πειραματικές
Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ στον τομέα του
τουρισμού και της φιλοξενίας
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Μέχρι τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 και
ώρα 23:59, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την εισαγωγή τους στις επτά
νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας του
ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22.
Οι Π.ΕΠΑΣ θα λειτουργήσουν σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) με τρεις ειδικότητες
στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, σε συνεργασία με το
Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο και το
Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΙΝΣΕΤΕ).
Οι σχολές θα εφαρμόσουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης που
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με τη
Μαθητεία (μάθηση σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση) σε
επιχειρήσεις. Το θεωρητικό μέρος θα υλοποιείται στις σχολές από
τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η Μαθητεία στις επιχειρήσεις θα
πραγματοποιείται από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Η αμοιβή των
μαθητών αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 21,78 € για κάθε ημέρα
μαθητείας σε εργασιακό χώρο για 2 έτη.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και
άνω, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου και έχουν καλή
γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά). Η υποβολή
των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με
τους
κωδικούς
TAXISnet
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-seskholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή
σε σχολείο → Εγγραφή σε πειραματική επαγγελματική σχολή του
ΟΑΕΔ
Η συνεργασία του ΟΑΕΔ με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το ΙΝΣΕΤΕ που διαθέτουν μεγάλη
εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του
τουρισμού, εγγυάται την τοποθέτηση όλων των μαθητευόμενων σε
θέσεις μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού
κλάδου (ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων), αλλά και ενισχύει την
προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασής τους μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών.
Οι ειδικότητες στις 7 Π.ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2021-22 είναι οι
εξής:
Π.ΕΠΑΣ Καλαμακίου – Π.ΕΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης – Π.ΠΕΠΑΣ
Ρόδου
• Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
• Τεχνίτης Επισιτισμού
• Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου
Π.ΠΕΠΑΣ Μυτιλήνης – Π.ΕΠΑΣ Πάτρας
• Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
• Τεχνίτης Επισιτισμού

Π.ΕΠΑΣ Κέρκυρας
• Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου
Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ:
• Πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις με αμοιβή και
ασφάλιση
• Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
• Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
• Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό
• Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
• Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις
προϋποθέσεις
στην

Ζήτηση συνεργασίας από την εταιρεία PetroSOLAR. Η
PetroSOLAR PROJEKT είναι μια εταιρεία ηλιακής
ενέργειας με τη δική της σειρά προϊόντων Urban Smart
Solar Furniture (SmartBench, Solar Bus Shelters, κ.λπ.).
Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από εξαρτήματα
κορυφαίας ποιότητας αποκλειστικά με το κλειδί στο χέρι ,
ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της λύσης στον
μεγαλύτερο
δυνατό
χρόνο.
Δείτε
περισσότερες
λεπτομέρειες εδώ
Στοιχεία επικοινωνίας: Κινητό: + 381 62 760 339, Email:
petrosolarprojekt@gmail.com
,
Site:
http://petrosolar.com/ ,Skype: Lazar.Josanov

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
Η
εταιρεία MZKİMYASAL.ÜR.VE TEM.MALZ.GIDA
TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ η οποία εδρεύει στη Σμύρνη
και παράγει βιομηχανικά χημικά συντήρησης και
προϊόντα καθαρισμού αναζητά συνεργασία με ελληνικές
επιχειρήσεις. Για να δείτε τον κατάλογο πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα http://worldchem.com.tr/en-US/home
Στοιχεία επικοινωνίας: Tel: +90 232 472 1600 Fax:0232
472 13 43 Web: http://worldchem.com.tr/en-US E-mail:
c.topal@worldchem.com.tr

Εκθέσεις στην Ελλάδα
36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia.
Πόλη: Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ ΗΕLEXPO
Ημερομηνία: 12-14 /11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://philoxenia.helexpo.gr/el
FOODTECH & ARTOZA 2021
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12-15/11/2021
Εκθέματα: ;Έκθεση Βιομηχανίας Τροφίμων
Πληροφορίες: Site: https://foodtech.gr/h-ekthesi/toprofil-tis-ekthesis/
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/

Π.ΕΠΑΣ 1ης Θεσσαλονίκης
• Τεχνίτης Επισιτισμού
• Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται
διεύθυνση https://www.oaed.gr/mathitia

Ζήτηση συνεργασίας από την Σερβία

ηλεκτρονική

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
PATRAS IQ
Πόλη: Ψηφιακή Έκθεση
Ημερομηνία: 4-6 Δεκεμβρίου & 7-12 (επισκέψιμη)
Εκθέματα: Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας
Πληροφορίες: Site: https://patrasiq.gr/

Διεθνείς Εκθέσεις

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

Gem & Jewellery (GJEPC)
Πόλη: Τζαϊπούρ, Ινδία
Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου εώς 10 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Εκθεση πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων
Πληροφορίες:sitehttps://www.nicct.nl/event/4th-gemstonesourcing-show-irgss-8-november-10-december-2021-jaipur/
email: nicct@nicct.nl
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
5TH IF WEDDING FASHION İZMIR 2021

ÇERKEZKÖY INDUSTRIAL FAIR 2021
Πόλη: Τσερκέζκιοϊ, Τουρκία
Ημερομηνία: 24 - 27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Βιομηχανική Έκθεση μεταλλουργίας, πλαστικών και
τροφίμων
Πληροφορίες: site: https://endustriyelfuar.org/

BUMATECH BURSA MACHINE TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Προύσα
Ημερομηνία: 24-27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση βιομηχανίας μηχανημάτων
Πληροφορίες: site: https://bursamakinefuari.com/en/

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

site:

Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 16-19 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Νυφικων, Γαμπριατικων
Πληροφορίες: site: http://ifwedding.izfas.com.tr/home

30Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 1-4/12/2021
Εκθέματα: Έκθεση Βιομηχανίας πλαστικών
Πληροφορίες: site: http://plasteurasia.com/en/

AYSAF 2021
Πόλη: CNREXPO , Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 17-20 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση βιομηχανίας και τεχνολογιών υποδημάτων.
Πληροφορίες: site: http://cnraysaf.com/index.aspx?ln=2

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

AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2021
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 18-21 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινητοβιομηχανίας
Πληροφορίες: site: Automechanika Istanbul - Turkey's Leading

7TH ANNUAL OTI + TTI-TRAVEL & TOURISM INDIA EXPO
Πόλη: Στάδιο Dr. SP Mukherjee AC, Panaji, GOA, Ινδία
Ημερομηνία: 02-04/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: site: https://www.indiaingreece.gov.in/

International Trade Fair for the Automotive Industry
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_campaig
n=apertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta,
e-mail: info@artigianoinfiera.it

(messefrankfurt.com)

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
20η

ΔΙΕΘΝΗ

ΈΚΘΕΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Πόλη: Αντάλια, Τουρκία

39th INTERNATIONAL CHILDREN BABY MATERNITY EXPO
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 08-11/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση ειδών για βρέφη και μωρά
Πληροφορίες: site:
https://www.cbmeturkey.com/en/exhibit/why-exhibit.html

Ημερομηνία: 24-27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Θερμοκηπίου, Γεωργικής Τεχνολογίας και
Κτηνοτροφίας
Πληροφορίες: site: https://www.growtech.com.tr/en/home.html

MINING
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 09-12/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση εξόρυξης, μηχανημάτων λατομείου και
βαρέων οχημάτων.
Πληροφορίες: site: https://madenturkiyefuari.com/en/

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε δελτίο οικονομικών και
επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου, Οκτώβριος 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφο με θέμα «Έρευνα
Εξωτερικού Εμπορίου DIHK– Κατάταξη Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο»
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 .

ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
Xαρτογράφηση καταστημάτων «Delicatessen»/Specialty Food Shops της ευρύτερης περιοχής, Σικάγο. (συνημμένο)
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 .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Επιχειρηματικός οδηγός για την Ρώσικη Ομοσπονδία»
-«Ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2021»
-«Ημέρες εισαγωγών-εξαγωγών: Οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
683

15/11/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 27 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΑΙ 2 ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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16/11/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
ΤΗΛ. 2310005859

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

684

16/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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16/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)

424 ΓΣΝΘ
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17/11/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10
ΣΑΡΩΤΩΝ
ΚΑΙ
ΕΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2313 311396

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

686

18/11/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ
ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΝΤΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΙΠΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ.
2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΜΕ
ΜΟΝΙΤΟΡ
ΚΑΙ
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

,

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
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29/11/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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1/12/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

691

7/12/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΩΝ
ΟΔΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ)
Τ.Π."
ΤΗΛ.
2313
317777

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

694

7/12/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

688

10/12/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»ΤΗΛ. 2313
317777

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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22/12/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΥΦΥΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
45355

ΔΕΥΑΡ

689

10/01/2022
ΠΟΥ ΘΑ
ΤΩΝ
6508025

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΑ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ. 22410

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΝΑΛΑΒΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥΣ
ΤΗΛ.
210

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

•
•

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.

