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Εθνική πλατφόρμα επιχειρηματικής συνεργασίας για ΜμΕ προτείνει το ΒΕΘ

Τη δημιουργία μιας εθνικής πλατφόρμας επιχειρηματικής συνεργασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτείνει το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνι Γεωργιάδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.
Μέσω της προτεινόμενης πλατφόρμας, όπως επισημαίνει το ΒΕΘ, οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν θα μπορούν να
δημοσιοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασίες. Με την εγγραφή τους στην εν λόγω πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες τους, να αναζητήσουν ομοειδείς ή
παρεμφερείς επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να συνεργαστούν και μάλιστα σε εθνικό επίπεδο καθώς και να αναζητήσουν
πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό πιθανών συνεργειών με άλλες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με το ΒΕΘ ένα τέτοιο ψηφιακό οικοσύστημα μπορεί να αποτελέσει το μοχλό υλοποίησης για στρατηγικές συνεργασίες ή
και συγχωνεύσεις μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Τι αναφέρει η επιστολή
«Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες προκλήσεις κυρίως σε θέματα οικονομίας. Η οικονομική κρίση που
προηγήθηκε καθώς και η επιδημική που ακολούθησε έφερε πολλές από τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρότερες αντιμέτωπες με
μειωμένες επενδύσεις που αφορούν στον παραγωγικό τους εξοπλισμό με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να υστερούν σε
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτή η εξέλιξη ανάγκασε πολλές από αυτές να περικόψουν
επιπλέον δαπάνες σε προσωπικό, έρευνα κλπ με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί οι ισολογισμοί τους σε επίπεδο εσόδων και έτσι να
απομακρύνονται ακόμη περισσότερο από τον τραπεζικό δανεισμό αλλά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία συνήθως
προβλέπουν και τραπεζική στήριξη στην εκάστοτε επένδυση.
Η πολιτεία έχοντας επιδείξει τα κατάλληλα αντανακλαστικά σε αυτήν την εξέλιξη εισηγήθηκε και πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για να προχωρήσει στη διάθεση πόρων για την δημιουργία σχημάτων που θα προκύψουν από συγχωνεύσεις μικρών
επιχειρήσεων με τελικό σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων, οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές, θα
έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, θα προσφέρουν απασχόληση σε περισσότερους ανθρώπους και θα είναι περισσότερο
σύννομες με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις.
Από την άλλη οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που αποτελούν τη μερίδα του λέοντος, μετά από την πολυετή οικονομική
δυσπραγία δημιούργησαν μια νοοτροπία, η οποία προέκυψε από τις προσπάθειες του εκάστοτε επιχειρηματία, που κλήθηκε σχεδόν
αβοήθητος να αντιμετωπίσει τα πάντα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια εσωστρεφής συμπεριφορά διοίκησης.
Σήμερα καλούμε αυτές τις επιχειρήσεις να επιδείξουν εξωστρέφεια και να εμπιστευτούν την συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για τις
οποίες όμως δεν έχουν ιδιαίτερη πληροφόρηση. Εδώ τίθεται το ερώτημα με ποιον τρόπο θα βοηθηθούν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι
ενδιαφέρονται για συνεργασίες προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, να αναζητήσουν εταίρους και να προχωρήσουν σε
συζητήσεις μαζί τους. Αυτή η πληροφόρηση ιδίως σε μικρές επιχειρήσεις που η νομική τους μορφή δεν απαιτεί δημοσίευση
οικονομικών στοιχείων είναι από πολύ δύσκολη έως αδύνατη.
Προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαδικασία στρατηγικών
συνεργασιών ή και συγχωνεύσεων μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτείνεται η δημιουργία εθνικής πλατφόρμας
πληροφόρησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασίες και
μέσω εγγραφής στην πλατφόρμα να έχουν την δυνατότητα να δώσουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες τους, να αναζητήσουν
ομοειδείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να συνεργαστούν και μάλιστα σε εθνικό επίπεδο καθώς και να
αναζητήσουν πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό πιθανών συνεργειών με άλλες
επιχειρήσεις.
Αυτό το οικοσύστημα “business intelligence” που προτείνουμε να δημιουργηθεί, θα μπορούσε επίσης να συμπεριλάβει πολλές
υπηρεσίες όπως πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδότησης από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον
τραπεζικό κλάδο όπου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων θα είχε τη διάθεση να στηρίξει επενδυτικά σχέδια συνενώσεων.
Μέσα από την προτεινόμενη πλατφόρμα επιχειρηματικής συνεργασίας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες της θα διευκολύνουν, κυρίως
όμως θα επιταχύνουν την όλη διαδικασία με κύριο σκοπό να μη χαθεί χρόνος και η ελληνική οικονομία, η αγορά εργασίας αλλά και οι
ίδιες οι επιχειρήσεις να ωφεληθούν τα μέγιστα από αυτή τη στρατηγική.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθεια του να στηρίξει τις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί αλλά και να
συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια ανάπτυξης συνεργασιών των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παραμένει στη διάθεση
σας για κάθε διευκρίνιση αναφορικά με την προαναφερόμενη πρόταση και προτίθεται να συνεισφέρει περαιτέρω με κάθε τρόπο στην
υλοποίηση της».
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αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού» αναφέρει το
ΒΕΘ στην επιστολή του.

Η έκθεση πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη με απόλυτη
επιτυχία καθώς αποτελεί πόλο έλξης επαγγελματιών όλης της
Βόρειας Ελλάδας και των γειτονικών βαλκανικών χωρών.
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Έκτοτε, παρότι με βάση το ισχύον κοινοτικό δίκαιο δεν είναι
επιτρεπτή η πριμοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων με
τέτοιους τρόπους, εντούτοις η εν λόγω εισφορά όχι μόνο δεν
έχει καταργηθεί αλλά παραμένει αναλλοίωτη επιβαρύνοντας
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πάσης φύσεως χορηγηθέντων δανείων και πιστώσεων.
Ζητούμενο επίσης αποτελεί αν και κατά πόσο, παρότι η
επιβάρυνση επιβλήθηκε στις τράπεζες, αυτή μετακυλήστηκε
στους δανειολήπτες: καθότι σύμφωνα με το γράμμα του
νόμου» (παρ.3 του άρθρου 1 του νόμου 128/75) τα
πιστωτικά ιδρύματα και όχι ο δανειοδοτούμενος βαρύνονται
με την προαναφερόμενη εισφορά.
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Αυστηροποίηση των μέτρων για τους ανεμβολίαστους
πολίτες
Την αυστηροποίηση των μέτρων για τους ανεμβολίαστους
πολίτες ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε
τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες για την πανδημία και τα
μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Αναλυτικά, τα
πέντε νέα μέτρα περιλαμβάνουν μπλόκο σε ανεμβολίαστους σε
σινεμά, θέατρα, μουσεία, γυμναστήρια, λήξη του πιστοποιητικού
εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους άνω των 60
ετών επτά μήνες από την έκδοσή του, επέκταση του κυλιόμενου
ωραρίου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εντατικοποίηση των
ελέγχων, και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Δείτε αναλυτικά αναλυτικά τα νέα μέτρα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνει στο
καταναλωτικό κοινό και στις εμπορικές επιχειρήσεις ότι, σύμφωνα με την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 5277/12-11-21),
ισχύουν από το Σάββατο 13/11/2021 επιπρόσθετα τα ακόλουθα μέτρα:
A. Στα καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κάβες)
επιτρέπεται μέγιστη χωρητικότητα πελατών σε αναλογία ενός (1) ατόμου ανά εννέα (9) τετραγωνικά μέτρα.
B. Απαγορεύεται σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις η πώληση προϊόντων κομμωτικής για επαγγελματική χρήση σε μη έχοντες άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα. Η πώληση των προϊόντων κομμωτικής για επαγγελματική χρήση επιτρέπεται μόνο με την
προϋπόθεση έκδοσης του προβλεπόμενου τιμολογίου και με την ταυτόχρονη επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά 25.000 ωφελούμενους
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Στην τελική
ευθεία μπαίνει η υλοποίηση του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγράμματος Κοινωφελούς
Χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών κ.ά., σε
συνέχεια της υπογραφής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών και του υφυπουργού Ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι έχει ήδη
ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανομής των θέσεων στους δήμους και τους υπόλοιπους φορείς, η υπογραφή της ΚΥΑ ανοίγει τον
δρόμο για την δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ έως τις αρχές Δεκεμβρίου και ακολούθως την έναρξη της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού ανέργους που έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η τοποθέτηση των ωφελούμενων στις θέσεις αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2022. Ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Ένα νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έρχεται να
ενισχύσει τους Δήμους, ιδιαίτερα εκείνους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, αλλά και τις
Περιφέρειες και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Ένα πρόγραμμα απασχόλησης για τους ανέργους όλων των ηλικιών, που
ταυτόχρονα καλύπτει στην πράξη, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. 25.000 πολίτες, κυρίως μακροχρόνια άνεργοι, θα
προσφέρουν πολύτιμη εργασία σε Δήμους και Περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Αυτή τη φορά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα
αντικείμενα κατάρτισης των συμμετεχόντων, που μαζί με την κοινωφελή εργασία τους, θα αναβαθμίσουν την ικανότητά τους να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας». Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
και τον ΟΑΕΔ και έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά στην τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες ανέργων
εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, συναφείς φορείς και υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων
φορέων. Το δεύτερο σκέλος αφορά σε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, συνιστώντας μια ενεργητική
πολιτική απασχόλησης. Η συμμετοχή στην κατάρτιση (όπου έχουν προστεθεί νέες θεματικές) είναι υποχρεωτική για τους
ωφελούμενους έως και 54 ετών και προαιρετική για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω. Η διαδικασία και οι όροι
υλοποίησης της κατάρτισης θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης. Επομένως, όσοι
ενταχθούν σε δράσεις κατάρτισης θα εργαστούν σε Δήμους, Περιφέρειες κ.λπ. για 7 μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος και θα
συμμετέχουν στην κατάρτιση για ένα μήνα. Οι ωφελούμενοι άνω των 55 ετών θα εργαστούν για 8 μήνες. Στόχος είναι η ενίσχυση
της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο
αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε
«προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση,
διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα συνδέεται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων,
ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας. O ΟΑΕΔ υποδέχεται τις
ηλεκτρονικές αιτήσεις των ωφελουμένων και καταρτίζει πίνακα κατάταξης ανέργων –κατά κλάδο και ειδικότητα- σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα κριτήρια επιλογής και κατάταξης (χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, αναπηρία, ετήσιο
εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων, εάν ο ωφελούμενος είναι δικαιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κ.ά.). Στη
συνέχεια, προβαίνει στη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων και των υπηρεσιών
τοποθέτησης σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.
Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων που θα απασχολήσει ο κάθε φορέας καθώς και τις ασφαλιστικές
εισφορές. Οι καθαρές ημερήσιες αμοιβές των ωφελούμενων ορίζονται στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε ισχύοντος
κατώτατου μηναίου μισθού και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού, όπως ισχύει.
Support.gov.gr: σε λειτουργία o ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες
Διαθέσιμη στους πολίτες για την επικοινωνία και την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών
υπηρεσιών των φορέων είναι η ψηφιακή πλατφόρμα support.gov.gr. Η υπηρεσία σχεδιάστηκε και υποστηρίζεται από την Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το support.gov.gr ενοποιεί τον τρόπο επικοινωνίας με τους κυβερνητικούς φορείς για τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στο
gov.gr. Δημιουργείται, έτσι, ένας ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, για την
υποβολή ερωτημάτων, αιτημάτων και την λήψη απαντήσεων για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών κάθε φορέα.
Πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν ερώτημα ή αίτημα εξυπηρέτησης σχετικά με την επιλεγμένη υπηρεσία που παρέχεται από το
gov.gr, επιλέγουν το πεδίο «Επικοινωνία» στη σελίδα της ψηφιακής υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρονται. Αφού ταυτοποιηθούν
με τους κωδικούς Taxisnet, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσωποποιημένα αιτήματα εξυπηρέτησης ή ερωτήματα. Μετά
την υποβολή, λαμβάνουν ως αποδεικτικό τον μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Στη συνέχεια, το gov.gr διαμοιράζει τα αιτήματα – ερωτήματα αυτόματα, στους φορείς και τις διοικητικές μονάδες που έχουν την
ευθύνη απάντησης. Μετά την ολοκληρωμένη επεξεργασία του αιτήματος, η απάντηση της διοίκησης αναρτάται στη θυρίδα
απαντήσεων του πολίτη. Για κάθε νέα απάντηση το gov.gr αποστέλλει ενημερωτικό email, ώστε ο πολίτης να μεταβεί στη θυρίδα
απαντήσεων για να παραλάβει την απάντηση της αρμόδιας διοικητικής μονάδας.
Ήδη, υποστηρίζονται από το support.gov.gr 259 ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από τα Υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, καθώς επίσης και από τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και την
ΗΔΙΚΑ. Σταδιακά, όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες θα ενταχθούν στο support.gov.gr. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ
σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και οδηγίες χρήσης.

«Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις Πειραματικές Επαγγελματικές
Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ στον τομέα του τουρισμού και της
φιλοξενίας»
Η Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) ως στρατηγικός εταίρος του
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
στο πλαίσιο στήριξης δράσεων στον τομέα εκπαίδευσης νέων με
στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας
ανακοινώνει ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για τις Πειραματικές
Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ στον τομέα του
τουρισμού και της φιλοξενίας σε συνεργασία με το
Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο και το
ΙΝΣΕΤΕ.
Οι τρεις φορείς σε συνεργασία θα υλοποιήσουν προγράμματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού και της
φιλοξενίας για το σχολικό έτος 2021 – 2022 σε 7 Π.ΕΠΑΣ του
ΟΑΕΔ που είναι οι εξής:
ΠΟι 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 1ης Θεσσαλονίκης
•Τεχνίτης Επισιτισμού
•Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου
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
Συνδέσμοι ΟΑΕΔ (links) που μπορείτε να ανατρέξετε για να
βρείτε:
Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας (ΟΑΕΔ): https://bit.ly/3kwDE9m
Σύνδεσμος
για
εγγραφή
ενδιαφερομένων
(GOV.GR):
https://bit.ly/30dote2
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται
διεύθυνση https://www.oaed.gr/mathitia

στην

ηλεκτρονική

Γονική παροχή και δωρεά ακινήτων μέσα από το
myProperty από αρχές Δεκεμβρίου
Αρχές Δεκεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα myProperty για την
ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου γονικής παροχής
και δωρεών. Έτσι, με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, θα
γίνεται έλεγχος και θα εκδίδεται αυτόματα η ταυτότητα οφειλής με
το ποσό του φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς που θα πρέπει
να πληρώσουν οι φορολογούμενοι στην περίπτωση μεταβίβασης
περιουσίας η αξία της οποίας υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια.
(ΠΗΓΗ: ΕΒΕΑ e-Newsletter,17.11.2021).

Παράταση των αιτήσεων μέχρι την Κυριακή για τις νέες
Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ
στον τομέα τουρισμού και φιλοξενίας
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ
Παρατάθηκε μέχρι την Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021 και ώρα
23:59, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για
την εισαγωγή μαθητών-μαθητριών στις επτά νέες
Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας
του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-2022, στις ειδικότητες
και στις Π.ΕΠΑΣ με κενές θέσεις, κατόπιν της ολοκλήρωσης
της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι τις
15 Νοεμβρίου. 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-skholetou-oaed
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://www.oaed.gr/mathitia

Λειτουργία των εφαρμογών «Ψηφιακή Βεβαίωση
Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού
Συμφωνητικού»
Με απόφαση του υπ. Επικρατείας καθορίζεται η δυνατότητα
έκδοσης ιδιωτικών εγγράφων με τη χρήση των ειδικών
ηλεκτρονικών εφαρμογών «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου»
και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού», που είναι
προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ). Στο πεδίο εφαρμογής της
απόφασης εντάσσονται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και απευθύνονται
προς τους φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 57 του
άρθρου 2 του ν. 4727/ 2020 (Α' 184) και τους φορείς του
ιδιωτικού τομέα. Πρόσβαση στις εφαρμογές έχουν τα φυσικά
πρόσωπα που ενεργούν είτε για τον εαυτό τους ατομικά είτε
ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας ή ως δικαστικοί συμπαραστάτες ή ως επίτροποι
ανηλίκου. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή
«Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και μεταφορτώνει το
έγγραφο σε μορφή.pdf. Κατόπιν, το έγγραφο αποκτά τα
χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.
Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου
αποτυπώνεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός
επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
στο τέλος του εγγράφου αποτυπώνεται η προηγμένη ή
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Στο τέλος του εγγράφου και κάτω από το
όνομα του εκδότη τίθεται από την εφαρμογή «Ψηφιακή
Βεβαίωση Εγγράφου» η ψηφιακή βεβαίωση της σύνταξης του
εγγράφου από το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποίησε την
εφαρμογή κατόπιν ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητάς
του
(αυθεντικοποίηση).
Στην
ψηφιακή
βεβαίωση
περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο
ΑΦΜ του εκδότη. (ΦΕΚ 5354/18.11.2021)

Πώς θα επαληθεύεται η ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου
4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 79 παράγραφος 5 εδάφιο στ), καταγράφονται τα κριτήρια που θα πρέπει να
εφαρμόζουν οι ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένας υπάλληλος είναι διευθυντικό στέλεχος και μπορεί να
εξαιρεθεί από τη νομοθεσία για το ωράριο. Με τις ρυθμίσεις αυτές, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ότι η ιδιότητα του διευθυντικού
στελέχους πρέπει να συμφωνείται ρητά στη σύμβαση εργασίας και να δηλώνεται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα ελεγκτικά όργανα μπορούν
να οδηγούνται σε διαφανείς και αντικειμενικές κρίσεις, ενώ οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι αποκτούν σαφή εικόνα για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των στελεχών των επιχειρήσεων κάθε βαθμίδας.
Σύμφωνα με την απόφαση, ως εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική θεωρούνται όσοι:
α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή
β. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους ή
γ. Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή
δ. Είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη
Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής των εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ
Με την ίδια Υπουργική Απόφαση, τροποποιείται η απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
(Β΄3520/19-9-2019) του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
Από την 29η/11/2021 για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας παύει να υφίσταται η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν
στο έντυπο Ε8 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ την υπερεργασία των εργαζομένων τους που ούτως ή άλλως εντασσόταν και εντάσσεται στο
νόμιμο ωράριο. Διατηρείται ωστόσο η υποχρέωση προαναγγελίας των υπερωριών.
Από την ίδια ημερομηνία, οι εργοδότες που απασχολούν οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων, καθώς και
Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και
(Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται:
α) να καταχωρούν στο έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου
εργασίας.
β) να καταχωρούν στο έντυπο Ε8 (Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία
υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου
εργασίας.
Δείτε εδώ το κείμενο της ανακοίνωσης

Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή υπηρεσία «myOAEDραντεβού»
Τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά τις επισκέψεις τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έχουν οι πολίτες από το πρωί της
Τρίτης. Πρόκειται για τη νέα υπηρεσία «myOAEDραντεβού» και αφορά μόνον όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά από το gov.gr και το www.oaed.gr . Η υπηρεσία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.
Η διαδικασία για το κλείσιμο του ραντεβού είναι ιδιαίτερα απλή. Οι πολίτες μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα, είτε απευθείας
μέσω του rantevouoaed.gov.gr, είτε μέσα από το gov.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες
του ΟΑΕΔ» που βρίσκεται στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση
πολιτών».
Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet. Κατά τη διαδικασία για το κλείσιμο του ραντεβού, ο πολίτης επιλέγει μια
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εισάγοντας τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και στη συνέχεια
επιλέγει ημέρα και ώρα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του πολίτη για τον οποίο επιθυμεί να προγραμματίσει την επίσκεψη. Μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι πολίτες θα λαμβάνουν email επιβεβαίωσης του ραντεβού στο email που έχουν δηλώσει. Στο
εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναφέρονται οι πληροφορίες για το ραντεβού και θα παρέχεται η δυνατότητα
επαναπρογραμματισμού ή ακύρωσης.
Το «myOAEDραντεβού» καλύπτει και τα 117 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), καθώς και τα 6 Γραφεία Εργασίας Ειδικών
Κοινωνικών Ομάδων (ΓΕ ΕΚΟ) του Οργανισμού.
Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, τόσο μέσω του gov.gr, με τη χρήση
κωδικών Taxisnet, όσο και μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ oaed.gr/e-yperesies, με τους κωδικούς Taxisnet ή με τους κωδικούς
πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.
Οι υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ορισμού ραντεβού μέσω «myOAEDραντεβού» είναι οι εξής:
•
Αιτήσεις παρόχων που δεν διατίθενται ηλεκτρονικά/προσκόμιση δικαιολογητικών
•
Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (εκτός του τρέχοντος έτους)
•
Υποβολή ενστάσεων για τις παροχές ασφάλισης πλην των κοινωνικών παροχών
•
Υπηρεσία εξυπηρέτησης οικιστών εργατικών κατοικιών/δανειοληπτών τέως ΟΕΚ
•
Αίτηση καταβολής αποδοχών σε μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή
στις γραπτές εξετάσεις
•
Υποβολή αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης από εργοδότες/προσκόμιση δικαιολογητικών
•
Υποβολή ενστάσεων από εργοδότες για προγράμματα απασχόλησης
•
Αίτηση επιχορήγησης από εργοδότες για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ
•
Υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου ανεργίας λόγω περιστασιακής απασχόλησης
•
Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου/προσκόμιση δικαιολογητικών
•
Έκδοση κλειδαρίθμου (όπου απαιτείται)
•
Συμβουλευτική ανέργων
•
Συμβουλευτική εργοδοτών
•
Συμβουλευτική ανέργων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.

Θέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Σχέδιο
Νόμου «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»

Στον «αέρα» οι πρώτες προσκλήσεις για το πρόγραμμα
«Ψηφιακή Ευρώπη»

Με υπόμνημα θέσεων και προτάσεων που εστάλη στον
Υπουργό Οικονομίας κ. Χρήστο Σταϊκούρα, συμμετέχει
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου
“Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων”.
Στην επιστολή ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος
Τσακούμης αναφερόμενος στους στόχους του
υπομνήματος που ενέκρινε η Δ.Ε. του Τμήματος μετά
από εισήγηση της Μ.Ε. Επιχειρηματικότητας ,
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, τονίζει την
πρόθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ να συμβάλει θετικά στη
διαμόρφωση ενός ευέλικτου και ελκυστικού θεσμικού
πλαισίου, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Στην
εισαγωγή του υπομνήματος, επισημαίνεται μεταξύ
άλλων ότι η «ανάγκη μεγέθυνσης των επιχειρήσεων,
προϋποθέτει, πέρα από τη θέσπιση κινήτρων, την
ύπαρξη επιχειρηματικής παιδείας και κουλτούρας
συνεργατικής οικονομίας και δικτύωσης, τόσο σε
επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και σε επίπεδο φορέων».
Προτείνεται δε η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου,
με στόχο την υιοθέτηση μιας συνολικότερης
στρατηγικής προς αυτή την κατεύθυνση που δεν θα
περιορίζεται στη λογική αξιοποίησης των πόρων του
ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Δείτε ολόκληρο το υπόμνημα
ΕΔΩ
(ΠΗΓΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ NEWSLETTER 18.11.2021)

Επιχορηγήσεις άνω των €450 εκατ. για ψηφιακές επενδύσεις θα
διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη του 2022. Πρόκειται για
την πρώτη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο
του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027”, το οποίο έχει
συνολικό προϋπολογισμό €7,5 δισ. για διάστημα 7 ετών. Περαιτέρω
προσκλήσεις θα δημοσιευθούν στις αρχές του 2022. Οι πρώτες
επιχορηγήσεις του προγράμματος αφορούν επενδύσεις άνω των €415
εκατ. έως το τέλος του 2022 σε υποδομές cloud, edge computing, data
centers, τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), υποδομές κβαντικής επικοινωνίας,
αλλά και στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως και σε έργα
κυβερνοασφάλειας.
Οι επενδύσεις για την κυβερνοασφάλεια θα συμπληρωθούν από
επιχορηγήσεις ύψους €43 εκατ. για την παροχή στήριξης στην
κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας. Επίσης, έως τα τέλη του
2022, θα διατεθούν επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη ενός δικτύου
εθνικών κέντρων συντονισμού, που θα βοηθήσει τα κράτη - μέλη να
εφαρμόσουν τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την κυβερνοασφάλεια. Η
πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη δημιουργία και την
ανάπτυξη του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας
(EDIH). Οι κόμβοι αυτοί θα στηρίξουν τις ιδιωτικές εταιρείες,
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και των νεοφυών
επιχειρήσεων και τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό μετασχηματισμό
τους. Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας θα αποτελέσουν
σημαντικό εργαλείο των πολιτικών της Ε.Ε., ιδίως της βιομηχανικής
πολιτικής και της πολιτικής για τις μικρομεσαίες και τις startups, για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και του δημόσιου στη διττή πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις
των κρατών - μελών της Ε.Ε., καθώς και σε οντότητες από άλλες
χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”.
Πρώτες δράσεις, ύψους €2 δισ.
Τα πρώτα προγράμματα εργασίας από το πρόγραμμα “Ψηφιακή
Ευρώπη” προβλέπουν χρηματοδοτήσεις, ύψους €2 δισ., με στόχο την
εισαγωγή στην αγορά ψηφιακών λύσεων προς όφελος πολιτών,
δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων. Το κύριο πρόγραμμα εργασίας,
ύψους €1,38 δισ., θα εστιάσει στις επενδύσεις στους τομείς της
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), του cloud και των data centers, των
κβαντικών υποδομών, των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της
ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την
οικονομία και την κοινωνία, έως το τέλος του 2022.
Παράλληλα με αυτό το κύριο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή
δημοσίευσε δύο ειδικά προγράμματα εργασίας. Το πρώτο
επικεντρώνεται
στη
χρηματοδότηση
στον
τομέα
της
κυβερνοασφάλειας, με προϋπολογισμό ύψους €269 εκατ. έως το τέλος
του 2022.
Το δεύτερο πρόγραμμα επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη
λειτουργία του δικτύου των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής
καινοτομίας, με προϋπολογισμό ύψους €329 εκατ. έως το τέλος του
2023.
Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” είναι το πρώτο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα της Ε.Ε., που επικεντρώνεται στην παροχή ψηφιακής
τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Έχει συνολικό
προϋπολογισμό €7,5 δισ. για διάστημα 7 ετών και θα υλοποιηθεί μέσω
πολυετών προγραμμάτων εργασίας.

Πρόγραμμα "Zero Waste HoReCa"
Η οικολογική εταιρεία ανακύκλωσης (HoReCa)
απέστειλε έγγραφο το οποίο μας ενημερώνει σχετικά με
το πρόγραμμα Zero Waste HoReCa , όπου θα
πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο 2021 μέχρι τον
Ιούλιο 2022. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη δωρεάν
υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης
και φιλοξενίας (HoReCa), με στόχο τη μείωση των
απορριμμάτων τους και τη σταδιακή προσαρμογή τους
στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις σε σχέση με την
ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Εφόσον
ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Zero Waste
HoReCa (Σεπτέμβριος 2021 - Ιούλιος 2022)
συμπληρώστε την αίτηση εδώ
Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση
Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσετε με
την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης: Υπεύθυνη
Προγράμματος κα Κ. Πελεκάση, τηλ. 6974049363 ή 210
8224481, email: zwhoreca@ecorec.gr .

Επιχειρηματική Αποστολή στην Σαουδική Αραβία
Η Enterprise Greece, το EBEΑ, ο ΣΕΒΕ και ο ΣΕΒ,
διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στο Ριάντ της
Σαουδικής Αραβίας, από την Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου
2022 έως την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022. Την
αποστολή θα συνοδεύσει ο Υφυπουργός για την
Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ.
Κώστας
Φραγκογιάννης.Στην
αποστολή
θα
εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής
οικονομίας. Για την καλύτερη προετοιμασία της
αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό
των ενεργειών μας, παρακαλούμε όπως μας
ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της
εταιρείας σας, συμπληρώνοντας έως την Παρασκευή
26 Νοεμβρίου, τη σχετική δήλωση εδώ. Στη συνέχεια
παρακαλούμε να μας αποστείλετε σύντομο προφίλ της
εταιρείας σας στα αγγλικά, καθώς και το λογότυπο σας.
.

Περισσότερες πληροφορίες
https://www.consilium.europa.eu/el/press/pressreleases/2020/12/14/digital-europe-programme-informal-agreementwith-european-parliament/#
(ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr 18.11.2021).

«Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων»
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε συνεργασία με
τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιούν
ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ηλεκτρονικό
Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων», την
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16:00-17:30.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του τρόπου
λειτουργίας του ηλεκτρονικού τιμολογίου και του οφέλους
που προκύπτει για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών
διευθύνσεων, πληροφορικής και πωλήσεων και σε κάθε
ενδιαφερόμενο επιχειρηματία και εκπρόσωπο διοίκησης της
επιχείρησης.
Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

«SynergassiaGoesDigital»
Η Enterprise Greece, η επίσημη Υπηρεσία Επενδύσεων και
Εμπορίου του Ελληνικού Δημοσίου, έχει καθιερώσει από το
2008 το πρόγραμμα Synergassia σε μια προσπάθεια να
υποστηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, με
στόχο να αναδείξει τις ελληνικές περιφερειακές επενδυτικές
ευκαιρίες και να προωθήσει τοπικά ανταγωνιστικά προϊόντα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές συνθήκες που μας
εμποδίζουν να διοργανώσουμε μια επιτόπια αποστολή
διερευνητικής επιχειρηματικής αποστολής, όπως κάναμε
μέχρι πρόσφατα, αποφασίσαμε να οργανώσουμε το
δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο εύρεσης πληροφοριών με
τίτλο «SynergassiaGoesDigital».
Το διαδικτυακό σεμινάριο θα είναι αφιερωμένο στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα
πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ.
Απώτερος στόχος της είναι η ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας και οι εξαγωγικές
επιτυχημένες ιστορίες τοπικών προϊόντων.
Παρακαλούμε, εγγραφείτε μέσω του συνδέσμου
https://synergassiaeasternmacedoniathrace.liveon.tech/pan
el/register
Επιπρόσθετα,
ενημερώστε
μας
εάν
θέλετε
να
συμπεριλάβετε οποιονδήποτε επιπλέον συμμετέχοντα
(όνομα/επώνυμο/email) προκειμένου να παρατείνουμε την
πρόσκληση.
Η τελική ατζέντα μαζί με τα σύντομα εταιρικά προφίλ των
Επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν θα ανέβουν στην
πλατφόρμα σε εύθετο χρόνο.
Για περαιτέρω απορίες, επικοινωνήστε με την κα Λίνα
Λιόγαρη (l.liogaris@eg.gov.gr)

«Επένδυση με κριτήρια ESG: Μια μεγάλη ευκαιρία για
τη διεθνή επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων»
Η Eurobank & η Enterprise Greece πραγματοποιεί
διαδικτυακή εκδήλωση την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και
ώρα 14:30-16.00 που συνδιοργανώνουν με θέμα:
“Επένδυση με κριτήρια ESG: Μια μεγάλη ευκαιρία για τη
διεθνή επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων”. Η
εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά. Θα λάβετε link
παρακολούθησης με την ολοκλήρωση εγγραφή σας.
Παρακάτω ο σύνδεσμος για εγγραφή και συμμετοχή:
https://www.eventora.com/el/Events/eurobank-esginvesting/Order?ttId=95056&ttQuantity=1&r

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2209/12.11.2021 (ΑΔΑ: 99ΓΞ46ΜΠ3Ζ-ΝΜΕ)
«Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1243/15.11.2021 (ΦΕΚ 5298/15.11.2021)
«Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο
2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2213/12.11.2021 (ΑΔΑ: 91ΘΧ46ΜΠ3Ζ-ΜΗΒ)
«Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1159/02.07.2021 Απόφασης
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης
των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών
Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων
Τελωνειακής Επίβλεψης»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αρ. Πρωτ.:30/003/000/4450/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6Κ8Μ46ΜΠ3ΖΨΤΗ)
«Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ.26/2021 Α.Υ.Ο. Χαρακτηρισμός
δειγμάτων τσουρεκιών που περιέχουν κουμαρίνη, ως μη
ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία.» (ΦΕΚ
4092/07.09.2021)
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2212/15.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΝΞ46ΜΠ3Ζ-Σ99)
«Διευκρινίσεις ως προς την έννοια της εφάπαξ αποζημίωσης
για την ορθή εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου
15 του ν. 4172/2013 (Α΄167).»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2211/11.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΘ546ΜΠ3Ζ-ΩΔΘ)
«Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 98/2021 Γνωμοδότησης του
ΝΣΚ σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς
ΦΠΑ της εκμετάλλευσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε
σταθμό Μετρό.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2214/17.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΨΠ46ΜΠ3Ζ-8ΘΡ)
«Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι
εκπεφρασμένα
σε
ευρώ
στα
Πανευρωμεσογειακά
Πρωτόκολλα Καταγωγής».
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1242/03.11.2021 (ΦΕΚ 5338/17.11.2021)
«Ορισμός αρμόδιας αρχής και διαδικασία υποβολής της
ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ
και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) καθώς και
ρύθμιση συναφών θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος
κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
Διεθνείς Εκθέσεις
GEM & JEWELLERY (GJEPC)
Πόλη: Τζαϊπούρ, Ινδία
Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου εώς 10 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Εκθεση πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων
Πληροφορίες:site https://www.nicct.nl/event/4th-gemstonesourcing-show-irgss-8-november-10-december-2021-jaipur/
email: nicct@nicct.nl
5TH IF WEDDING FASHION İZMIR 2021
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 16-19 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Νυφικων, Γαμπριατικων
Πληροφορίες: site: http://ifwedding.izfas.com.tr/home
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
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2021
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 18-21 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινητοβιομηχανίας
Πληροφορίες: site: Automechanika Istanbul - Turkey's Leading
International Trade Fair for the Automotive Industry
(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
Ημερομηνία: 24-27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Θερμοκηπίου, Γεωργικής Τεχνολογίας και
Κτηνοτροφίας
Πληροφορίες: site: https://www.growtech.com.tr/en/home.html
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
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: site:
https://www.expomaritt.com/en/overview/fair-info.html
30Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 1-4/12/2021
Εκθέματα: Έκθεση Βιομηχανίας πλαστικών
Πληροφορίες: site: http://plasteurasia.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
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/
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_campai
gn=apertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta,
e-mail: info@artigianoinfiera.it
MINING
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 09-12/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση εξόρυξης, μηχανημάτων λατομείου και
βαρέων οχημάτων.
Πληροφορίες: site: https://madenturkiyefuari.com/en/
Εκθέσεις στην Ελλάδα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.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,
Ε-mail : info@leaderexpo.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.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
PATRAS IQ
Πόλη: Ψηφιακή Έκθεση

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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29/11/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
"ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΥΟ ΕΓΧΥΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ" ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΕ
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01/12/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΛ. 210-8916263

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

702

02/12/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΗΣ 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΛ. 2254085243

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΗΜΝΟΣ
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07/12/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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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

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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13/12/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2313 307190

ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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14/12/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313308154

ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
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16/12/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ &
ΜΙΧ. ΚΑΛΟΥ ΤΗΛ. 2313318328

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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17/12/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. 2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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22/12/2021
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΥΦΥΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
45355

ΔΕΥΑΡ

704

24/12/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΤΗΛ
2421351133

ΓΝ ΒΟΛΟΥ
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10/01/2022
ΠΟΥ ΘΑ
ΤΩΝ
6508025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

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

•
•

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.

